
๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

 (สัญลักษณ์หน่วย)  
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) 

 
 
 

(ชื่อหน่วย)........................ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๔ 

 
 
 
 

ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่................ถึง...................... 

วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   .................... 

 
 
 
 
 



๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

ค าน า 
 

(ชื่อหน่วย)................. ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment  Report : SAR)  
ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพ ตามคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ 
– ๒๕๕๘ )ฉบับสถานศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม (ต่ ากว่าปริญญา ) รวม  ๑๖ ตัว
บ่งชี้ ๑๘ ประเด็น เพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสาม ในวงรอบผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๒ - ๒๕๕๔  สิ้นสุด ณ วันที่           ๒๕๕๕ 

(ชื่อหน่วย).................ขอขอบคุณในความร่วมมือของบุคลากรจากทุกภาคส่วนในหน่วย ทุกคนที่
ร่วมมือในการด าเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี   ทั้งนี้ผลจากการประเมินคุณภาพภายนอกครั้งนี้ จะไดน้ ามาใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับ (Feed back) 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติตามพันธกิจของหน่วยให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่องต่อไป    
 
 
                                                 (ลงชื่อ)...........................................................   หัวหน้าหน่วย  

                              (.................................................) 
                    ต าแหน่ง      ......................................................... 
                                   วันที่............เดือน.............พ.ศ............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรับแก้ได้ตามความต้องการของสถาบัน 

ขอให้กรอกข้อมูลและเก็บข้อมูลให้ละเอียดครบถ้วน 

ตามตัวบ่งชี้นะครับ จะได้ไม่ตกประเด็น 

ส่วนตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ควรเขียนรายเอียดให้ครบถ้วน อย่าตอบ
ทวนค าถามอย่างเดียว  ต้องตอบให้ตรงค าถาม  

ว่าเกณฑ์ถามว่าอะไร  รับรองผ่านชัวร์ 



๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

สารบัญ 
 

 เรื่อง หน้า 
 ปกนอก - 
 ปกใน  
 ค าน า  
 สารบัญ  
ส่วนที่  ๑   ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน  
 ปีที่ให้ข้อมูล/สถานที่ตั้ง      
 ประวัติสถาบัน  
 สัญลักษณ์สถาบัน  
 นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ    
 ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์  ค าขวัญ    
 โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ  
 รายชื่อผู้บังคับบัญชา และผู้บริหาร  
 ข้อมูลก าลังพล   
 จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา    
 คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา / จ านวนที่รับ  
 หลักสูตรการศึกษา  
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา   
 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน  
 งบประมาณ  
ส่วนที่  ๒   การด าเนินการตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ   
ส่วนที่  ๓   ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  
      ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาการ 

                    และ/หรือวิชาชีพ   
 

      ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการทหาร  
      ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
      ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

                    ในด้านสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหาร 
 

 



๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 เรื่อง หน้า 
      ตัวบ่งชี้ที่ ๕ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 

                    หรือเผยแพร ่
 

      ตัวบ่งชี้ที่ ๖ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 
                    ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

      ตัวบ่งชี้ที่ ๗ การบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม    
      ตัวบ่งชี้ที่ ๘  การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการหรือ

วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
 

      ตัวบ่งชี้ที่ ๙ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
      ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษา 

                      ของสถาบัน 
 

      ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา    
      ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การพัฒนาครู/อาจารย์  
      ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ ผลการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด    
      ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนาสถาบัน  
      ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของสถาบัน 

                      และ/หรือตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน 
 

     ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของ 
                       สถาบัน และ/หรือตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน เรื่องท่ี ๑ 

 

    ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๒ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของสถาบัน 
                       และ/หรือตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน เรื่องท่ี ๒ 

 

      ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 
                      ของสถาบัน 

 

      ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
                         ในประเด็นที่ ๑ 

 

      ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
                         ในประเด็นที่ ๒ 

 

 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพเพ่ือรับรองมาตรฐานการศึกษา  

 



๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

 เรื่อง หน้า 
ส่วนที่  ๔    ภาคผนวก  
 ข้อมูลพื้นฐาน  
 ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิง  
 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๔ 
 

   
   
 ------------------------------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 

 
๑. ปีที่ให้ข้อมูล    พ.ศ.๒๕๕๔ 

ที่ตั้งสถาบัน    เลขที่ ………………………………………………………….. 
โทรศัพท.์............................โทรสาร.............................. 

๒. ประวัติสถาบัน (พอสังเขป) 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
๓. สัญลักษณ์สถาบัน 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
๔. นโยบาย วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ   
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
๕. ปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน์  ค าขวัญ   
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
๖. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
๗. รายชื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 



๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

๘. ข้อมูลก าลังพล  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
๙. จ านวนผู้เรียน   
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
๑๐. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา / จ านวนที่รับ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
๑๑. หลักสูตรการศึกษา 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
๑๒. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
๑๓. อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ของสถาบัน 

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

............................................................................................................................................................. 
๑๔. งบประมาณ 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
 

 



๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

ส่วนที่ ๒  
การติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ  

 
 

จากการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ประจ าปีการศึกษา .............. เมื่อวันที่
............................ และการประเมินภายนอกรอบสอง ประจ าปีการศึกษา ..................... เมื่อวันที่
........................  คณะกรรมการ ฯ มีข้อเสนอแนะให้  (ชื่อหน่วย ) ......................  ท าการพัฒนาคุณภาพ 
ทั้งนี ้(ชื่อหน่วย) ......................  ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว สรุปได้ดังนี้ 

 
๑. ข้อเสนอแนะในการประเมินภายนอก รอบแรก 

๑.๑  …………………………………………………………. 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
๑.๒  ……………………………………………………………. 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
๑.๓ …………………………………………………………………… 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
 

 

 



๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

 
๒. ข้อเสนอแนะในการประเมินภายนอก รอบสอง 

๒.๑  …………………………………………………………. 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
๒.๒  ……………………………………………………………. 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
๒.๓ …………………………………………………………………… 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 



๑๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

 

๓. ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 

ตัวบ่งช้ีที ่๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาการ 

ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ผลด าเนินการ

รวม ๓ ปี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด       
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ ระดับดีขึ้นไป 

    

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ ระดับดีขึ้นไป 

    

การด าเนินงาน  
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการระดับดีข้ึนไป  สถาบันก าหนดผ่านเกณฑ์

ระดับดไีว้ที.่.......และมีผลด าเนินการในแต่ละปี ดังนี้ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ระดับดีข้ึน

ไป   รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ระดับดีข้ึน

ไป   รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ระดับดีข้ึน

ไป   รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ  ๓ ปี มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  
ระดับดีข้ึนไป    รวม   ....... นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ........ คิดเป็นร้อยละ ........... 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๑.๑  ได้คะแนนเท่ากับ .......   
 • จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 



๑๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาชีพ 

ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ผลด าเนินการ

รวม ๓ ปี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด       
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีเข้าสอบทั้งหมด     
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

    

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ ระดับดีขึ้นไป 

    

การด าเนินงาน  
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับดีข้ึนไป สถาบันก าหนดผ่านเกณฑ์

ระดับดีไว้ที.่.......และมีผลด าเนินการในแต่ละปี ดังนี้ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับดีข้ึนไป    

รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับดีข้ึนไป    

รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพระดับดีข้ึนไป    

รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ  ๓ ปี มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
ระดับดีข้ึนไป    รวม   ....... นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ........ คิดเป็นร้อยละ ........... 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๑.๒  ได้คะแนนเท่ากับ .......    
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 



๑๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 
 
 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการทหาร  (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 

ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ผลด าเนินการ

รวม ๓ ปี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด       
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ด้านการทหาร ระดับดีขึ้นไป 

    

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์
มาตรฐานด้านการทหาร ระดับดีขึ้นไป 

    

การด าเนินงาน  
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการทหาร ระดับดีข้ึนไป สถาบันก าหนดผ่าน

เกณฑร์ะดับดีไว้ที่........และมีผลด าเนินการในแต่ละปี ดังนี้ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการทหาร ระดับ

ดี   ขึ้นไป รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการทหาร ระดับ

ดี   ขึ้นไป  รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการทหาร ระดับ

ดี   ขึ้นไป รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 



๑๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ  ๓ ปี มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้าน
การทหาร ระดับดีขึ้นไป    รวม   ....... นาย จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ........ คิดเป็นร้อยละ 
........... 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้ ๒  ได้คะแนนเท่ากับ .......    
 
 
 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 
ตัวบ่งช้ีที ่๓ ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 

ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ผลด าเนินการ

รวม ๓ ปี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด       
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด     
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
น าไปใช้ประโยชน ์

    

ร้อยละของผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา   
ที่น าไปใช้ประโยชน ์

    

การด าเนินงาน  
ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์  สถาบันมีผลด าเนินการในแต่ละปี 

ดังนี้ 



๑๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์  จ านวน.......
ชิ้น 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด.........นาย  คิดเป็นร้อยละ........ โดยมีรายการดังนี้ 
 ๑.............................................................................................น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
.....................................................................ผู้ใช้ประโยชน์ได้แก.่...................................................... 

๒.............................................................................................น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
.....................................................................ผู้ใช้ประโยชน์ได้แก.่...................................................... 
 ๓.............................................................................................น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
.....................................................................ผู้ใช้ประโยชน์ได้แก.่...................................................... 
 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์  จ านวน.......
ชิ้น 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด.........นาย  คิดเป็นร้อยละ........ โดยมีรายการดังนี้ 
 ๑.............................................................................................น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
.....................................................................ผู้ใช้ประโยชน์ได้แก.่...................................................... 

๒.............................................................................................น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
.....................................................................ผู้ใช้ประโยชน์ได้แก.่...................................................... 
 ๓.............................................................................................น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
.....................................................................ผู้ใช้ประโยชน์ได้แก.่...................................................... 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์  จ านวน.......
ชิ้น 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด.........นาย  คิดเป็นร้อยละ........ โดยมีรายการดังนี้ 
 ๑.............................................................................................น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
.....................................................................ผู้ใช้ประโยชน์ได้แก.่...................................................... 

๒.............................................................................................น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
.....................................................................ผู้ใช้ประโยชน์ได้แก.่...................................................... 
 ๓.............................................................................................น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
.....................................................................ผู้ใช้ประโยชน์ได้แก.่...................................................... 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ  ๓ ปี มีจ านวนผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
จ านวน.....ชิ้น  จากผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด........นาย  คิดเป็นร้อยละ ........... ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 
ก าหนดผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ ๑๕ เท่ากับ ๕ คะแนน  ได้เท่ากับ.................   
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้ ๒  ได้คะแนนเท่ากับ .......  



๑๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 
 ตัวบ่งช้ีที่ ๔ ความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านสมรรถนะทางวิชาชีพ และ
คุณลักษณะ 
                  ทางทหาร (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 

ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ผลด าเนินการ

รวม ๓ ปี 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด       
จ านวนแบบสอบถามที่ส่งท้ังหมด       
จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนทั้งหมด       
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินความ  
พึงพอใจทั้งหมด   

    

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้คะแนนความพึงพอใจ
ระดับดีขึ้นไป   

    

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้คะแนนความ      
พึงพอใจระดับดีขึ้นไป 

    

การด าเนินงาน  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินความพึงพอใจระดับดีข้ึนไป  สถาบันก าหนดผ่าน

เกณฑ์ระดับดีไว้ที.่....... และมีผลด าเนินการในแต่ละปี ดังนี้ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนการประเมินความพึงพอใจ ระดับดี

ขึ้นไป  รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 



๑๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนการประเมินความพึงพอใจ ระดับดี
ขึ้นไป  รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนการประเมินความพึงพอใจ ระดับดี
ขึ้นไป  รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ ......... 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ  ๓ ปี มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้คะแนนการประเมินความพึง
พอใจระดับดีข้ึนไป  รวม ....... นาย  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด ......... นาย  คิดเป็นร้อยละ 
......... 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้ ๔  ได้คะแนนเท่ากับ .......   
 • จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
………………… 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕ นวัตกรรม  หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 

ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ผลด าเนินการ

รวม ๓ ปี 

บทความจากนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ ์หรืองาน 
งานวิจัย ทีต่ีพิมพใ์นวารสารของสถาบันการศึกษา  
(๐.๕๐) 

    

บทความจากนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ ์หรืองาน 
งานวิจัย ทีต่ีพิมพใ์นวารสารวิชาการคุณภาพระดับ
กองทัพ ระดับจังหวัด หรือภูมิภาค  (๐.๗๕) 

    

บทความจากนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ ์หรืองาน 
งานวิจัย ทีต่ีพิมพใ์นวารสารวิชาการคุณภาพ
ระดับชาติ หรือนานาชาต ิ (๑.๐๐) 

    



๑๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ  จัดการแสดง 
การทดลองใช้ หรือการเผยแพร่โดยระบบสารสนเทศ 
ผ่านสื่อออนไลน์ (Internet) ที่มีระบบกลั่นกรองที่มี
คุณภาพ ระดับสถาบันการศึกษา (๐.๕๐) 

    

มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ  จัดการแสดง 
การทดลองใช้ หรือการเผยแพร่โดยระบบสารสนเทศ 
ผ่านสื่อออนไลน์ (Internet) ระดับกองทัพ ระดับ
จังหวัด หรือภูมิภาค (๐.๗๕) 

    

มีการเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการ  จัดการแสดง 
การทดลองใช้ หรือการเผยแพร่โดยระบบสารสนเทศ 
ผ่านสื่อออนไลน์ (Internet) ระดับชาติ หรือ
นานาชาติ  (๑.๐๐) 

    

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด     
จ านวนบทความวิจัยทั้งหมด       
จ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์ทั้งหมด       
รวมจ านวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์และงานวิจัย
ทั้งหมด   

    

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของ นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ ์
หรืองานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแร ่  

    

การด าเนินงาน  (นับเฉพาะของคร/ูอาจารย)์ 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ านวนคร/ูอาจารย์

ประจ าทั้งหมด สถาบัน มีผลด าเนินการในแต่ละปีดังนี้ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ จ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ ………..ชิ้น  ได้แก่ 
๑....................................................................................................................มีการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร่ในวารสาร................................................................................................(ค่าน้ าหนัก เท่ากับ
.............) 

๒....................................................................................................................มีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร................................................................................................(ค่าน้ าหนัก เท่ากับ
.............) 

๓....................................................................................................................มีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร................................................................................................(ค่าน้ าหนัก เท่ากับ
.............) 



๑๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ………..ชิ้น  ได้แก่ 

๑....................................................................................................................มีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร................................................................................................(ค่าน้ าหนัก เท่ากับ
.............) 

๒....................................................................................................................มีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร................................................................................................(ค่าน้ าหนัก เท่ากับ
.............) 

๓....................................................................................................................มีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร................................................................................................(ค่าน้ าหนัก เท่ากับ
.............) 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ………..ชิ้น  ได้แก่ 

๑....................................................................................................................มีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร................................................................................................(ค่าน้ าหนัก เท่ากับ
.............) 

๒....................................................................................................................มีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร................................................................................................(ค่าน้ าหนัก เท่ากับ
.............) 

๓....................................................................................................................มีการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในวารสาร................................................................................................(ค่าน้ าหนัก เท่ากับ
.............) 

เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ ๓ ปี มีจ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งหมด ………..ชิ้น  จากจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด...............คน  มีผลรวม
ถ่วงน้ าหนักเท่ากับ   .......... ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๕ เท่ากับ ๕ คะแนน  ได้เท่ากับ
........... 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๕ ได้คะแนนเท่ากับ …….. 
 
  • จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 



๑๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ที่น าไปใชป้ระโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  (ตัวบ่งชี้เชิง
ปริมาณ) 

ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ พ.ศ.๒๕๕๔ 
ผลด าเนินการ

รวม ๓ ปี 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด     
จ านวนผลงานของคร/ูอาจารย์ประจ าทั้งหมด     
รวมจ านวนผลงานของคร/ูอาจารย์ประจ า ที่น าไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งหมด 

    

ร้อยละของจ านวนผลงานของคร/ูอาจารย์ประจ า     
ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ/วิชาชีพ ทั้งหมด 

    

การด าเนินงาน   
จ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์  หรืองานวิจัย ของครู/อาจารย์ประจ า ที่น าไปใช้ประโยชน์

ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  สถาบันมีผลด าเนินการในแต่ละปีดังนี้ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๒ มีจ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ของครู/อาจารย์ประจ า        

ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ จ านวน .......ชิ้น จากจ านวนครู /อาจารย์ประจ าทั้งหมด ......
นาย  คิดเป็นร้อยละ ............ดังนี้ 

๑. ...................................................................................... น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
...................... 

ประโยชน์ที่ได้รับ............................................................... ผู้รับรองการใช้ประโยชน์ ได้แก่…………...... 
๒... .................................................................................... น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
...................... 

ประโยชน์ที่ได้รับ............................................................... ผู้รับรองการใช้ประโยชน์ ได้แก่…………...... 



๒๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

๓....................................................................................... น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
...................... 

ประโยชน์ที่ได้รับ............................................................... ผู้รับรองการใช้ประโยชน์ ได้แก่…………...... 
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีจ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ของครู/อาจารย์ประจ า        

ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ จ านวน .......ชิ้น จากจ านวนครู /อาจารย์ประจ าทั้งหมด ......
นาย  คิดเป็นร้อยละ ............ดังนี้ 

๑......................................................................................น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน...................... 
ประโยชน์ที่ได้รับ............................................................... ผู้รับรองการใช้ประโยชน์ ได้แก่…………...... 

๒....................................................................................... น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
...................... 

ประโยชน์ที่ได้รับ............................................................... ผู้รับรองการใช้ประโยชน์ ได้แก่…………...... 
๓... .................................................................................... น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
...................... 

ประโยชน์ที่ได้รับ............................................................... ผู้รับรองการใช้ประโยชน์ ได้แก่…………...... 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีจ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัย ของครู/อาจารย์ประจ า        

ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ จ านวน .......ชิ้น จากจ านวนครู /อาจารย์ประจ าทั้งหมด ......
นาย  คิดเป็นร้อยละ ............ดังนี้ 

๑......................................................................................น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน...................... 
ประโยชน์ที่ได้รับ............................................................... ผู้รับรองการใช้ประโยชน์ ได้แก่…………...... 

๒... .................................................................................... น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
...................... 

ประโยชน์ที่ได้รับ............................................................... ผู้รับรองการใช้ประโยชน์ ได้แก่…………...... 
๓..... .................................................................................. น าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
...................... 

ประโยชน์ที่ได้รับ............................................................... ผู้รับรองการใช้ประโยชน์ ได้แก่…………...... 
เมื่อพิจารณาผลด าเนินการ ๓ ปี มีจ านวนนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์   หรืองานวิจัยของครู /

อาจารย์  ที่น าไปใช้ประโยชน์จ านวน .........  ชิ้น จากจ านวนผลงานทั้งหมด  ............ ชิ้น คิดเป็นร้อยละ
......                 ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๕ เท่ากับ ๕ คะแนน ได้เท่ากับ............. 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๖  ได้คะแนนเท่ากับ ..... 
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 



๒๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

(๓) ………………………………………………………………………………………………… 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๗ การบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม  (ตัวบ่งชี้คุณภาพ) 

 ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๔ 
เกณฑ์การประเมินทั้งหมด (ข้อ) ๕ ข้อ 
เกณฑ์การประเมินที่ปฏิบัติได ้(ข้อ) ...... ข้อ 

การด าเนินงาน 
 ระดับความส าเร็จของการบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  สถาบันมี
การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ ........ ข้อ จาก ๕ ข้อ ดังนี้ 

(๑) มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

(๒) การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

(๓) การจัดกิจกรรม/โครงการ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

(๔) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 



๒๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

(๕) การจัดกิจกรรม/โครงการ ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๗ ได้คะแนนเท่ากับ ……..     
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๘ การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการ
เรียน 
                 การสอนและ/หรือการวิจัย   (ตัวบ่งชี้คุณภาพ) 

 ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๔ 
เกณฑ์การประเมินทั้งหมด (ข้อ) ๕ ข้อ 
เกณฑ์การประเมินที่ปฏิบัติได ้(ข้อ) ...... ข้อ 

การด าเนินงาน 
 การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียน 



๒๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

การสอนและ/หรือการวิจัย  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  สถาบันมีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ ........ 
ข้อ จาก ๕ ข้อ ดังนี้ 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๒. การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๓. การจัดกิจกรรม หรือโครงการ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบ ที่เกิดประโยชน์ 
    และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๔. มีการถ่ายทอดการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัยจากการน าความรู้และประสบการณ์
จาก   
    การให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพมาใช้สู่บุคลากรในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณะชน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๕. การจัดกิจกรรม หรือโครงการได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือภูมิภาค หรือ ระดับชาติ หรือ  
    นานาชาต ิ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๘ ได้คะแนนเท่ากับ ……..     
 

• จุดแข็งและแนวทางเสริม 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 



๒๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...…  
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๙ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 

                  ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๔ 
เกณฑ์การประเมินทั้งหมด (ข้อ) ๕ ข้อ 
เกณฑ์การประเมินที่ปฏิบัติได ้(ข้อ) ...... ข้อ 

การด าเนินงาน 
 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  สถาบันมีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ ........ ข้อ จาก ๕ ข้อ ดังนี้ 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๒. การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๓. การด าเนินการจัดกิจกรรม หรือโครงการอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ

สร้างคุณค่าของสถาบันต่อสังคม 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๔. ผลการประเมินกิจกรรมหรือโครงการได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 



๒๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๕. ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือ ภูมิภาค หรือระดับชาติหรือนานาชาติ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๙ ได้คะแนนเท่ากับ ……..     
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาของสถาบัน  (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 
                  ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๔ 

เกณฑ์การประเมินทั้งหมด (ข้อ) ๕ ข้อ 
เกณฑ์การประเมินที่ปฏิบัติได ้(ข้อ) ...... ข้อ 

การด าเนินงาน 
 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาของสถาบัน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  
สถาบันมีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ ........ ข้อ จาก ๕ ข้อ ดังนี้ 
 
 

๑. มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในกฎ  ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ 
ในการ 



๒๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

     บริหารสถาบันการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

๒. มีการประชุมชี้แ จงการปฏิบัติงานแ ละการติดตามงานอย่างน้อยปีละ  ๒ ครั้งและรายงานผล 
        การติดตาม 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

๓. มีการด าเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและก ากับดูแลให้สถาบันด าเนินการภายใต้ 
    หลักธรรมาภิบาลครบถ้วน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

๔.  มีการติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั้ง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

๕.  มีการน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๑๐ ได้คะแนนเท่ากับ ……..     
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 
 



๒๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 

การด าเนินงาน  ให้สถาบันเลือกใช้และท าแบบประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ยจากผู้บริหารสูงสุดและ /หรือรอง   ที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง  ประเมินตนเอง ซึ่ง
สามารถพิจารณาได้ใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. ให้ผู้บริหาร (ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการที่ดูแลด้านวิชาการ ) ประเมินตนเอง โดยให้
ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา 

๒. ให้ผู้บริหารประเมินตนเอง ร้อยละ ๖๐ และหัวหน้าหน่วยประเมินผู้บริหาร ร้อยละ ๔๐ โดยให้
ครอบคลุมประเด็นการพิจารณา 

๓. ให้ผู้บริหารสูงสุดประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๑๑ ได้คะแนนเท่ากับ ……..     
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ การพัฒนาคร/ูอาจารย ์(ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 
                  ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๔ 



๒๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

เกณฑ์การประเมินทั้งหมด (ข้อ) ๕ ข้อ 
เกณฑ์การประเมินที่ปฏิบัติได ้(ข้อ) ...... ข้อ 

การด าเนินงาน 
 การพัฒนาคร/ูอาจารย ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  สถาบันมีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ 
........ ข้อ  จาก ๕ ข้อ ดังนี้ 
 
 

๑. มีแผนพัฒนาคร/ูอาจารย์ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๒. ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาครู/อาจารย์ประจ า ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๓. จ านวนครู / อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู / 

อาจารย์ ทั้งหมด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๔. จ านวนครู / อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู / 

อาจารย์ ทั้งหมด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 
๕. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนของครู ที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ คะแนน จาก ๕ คะแนน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------- 

ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๑๓ ได้คะแนนเท่ากับ ……..     
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 



๒๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓ ผลการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด (ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ) 

ผลการประเมิน 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  สถาบันได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานต้น

สังกัด (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)  รวม ๒ ครั้ง  ครั้งแรก ในปีการศึกษา ๒๕๕๒  เมื่อวันที่
.........................คะแนนการประเมิน เท่ากับ............และครั้งที่ ๒ ปีการศกึษา ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ 
................... รวมผลด าเนินการ ๒ ปี เท่ากับ.......... (เฉพาะ  รร.ชท.ฯ กับ รร.แผนที่ ฯ)  นอกจาก ๒ 
สถาบันนี้  ใช้ผลด าเนินการที่ สปท. ไปประเมินล่าสุด 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๑๓ ได้คะแนนเท่ากับ ……..     
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 



๓๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๔ การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนาสถาบัน (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 
                  ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๔ 

เกณฑ์การประเมินทั้งหมด (ข้อ) ๕ ข้อ 
เกณฑ์การประเมินที่ปฏิบัติได ้(ข้อ) ...... ข้อ 
การด าเนินงาน 
 การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนาสถาบัน ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  สถาบันมี
การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ ........ ข้อ  จาก ๕ ข้อ ดังนี้ 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๒. ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๓. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๔. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๕.  มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพท่ีสถาบันพัฒนาขึ้น หรือผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือการ 
     เป็นแหล่งอ้างอิงของสถาบันอื่น ๆ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๑๔ ได้คะแนนเท่ากับ ……..     
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 



๓๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

(๓) ………………………………………………………………………………………………… 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 
 

 

 

 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของสถาบัน และ/หรือตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 

 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของสถาบัน และ/หรือตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน    
                       (เรื่องท่ี ๑) 

                  ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๔ 
เกณฑ์การประเมินทั้งหมด (ข้อ) ๕ ข้อ 
เกณฑ์การประเมินที่ปฏิบัติได ้(ข้อ) ...... ข้อ 
การด าเนินงาน 
 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  วัตถุประสงค์ ของสถาบัน และ/หรือตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน  
เรื่องท่ี ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  สถาบันด าเนินการในเรื่อง................................................ 
โดยมีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ ........ ข้อ  จาก ๕ ข้อ ดังนี้ 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  



๓๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒. การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของสถาบันและ/หรือตาม 
     จุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๕. ได้รับการยกย่อง ระดับกองทัพ หรือภูมิภาค หรือระดับชาติหรือนานาชาติ  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------- 

ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๑๕.๑  ได้คะแนนเท่ากับ ……..     
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…...… 



๓๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

………………………………………………………………………………………………………………………….....……………
……… 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕.๒ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของสถาบัน และ/หรือตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน    
                       (เรื่องท่ี ๒) 

                  ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๔ 
เกณฑ์การประเมินทั้งหมด (ข้อ) ๕ ข้อ 
เกณฑ์การประเมินที่ปฏิบัติได ้(ข้อ) ...... ข้อ 
การด าเนินงาน 
 ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา  วัตถุประสงค์ ของสถาบัน และ/หรือตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน  
เรื่องท่ี ๒  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  สถาบันด าเนินการในเรื่อง .............................................. 
โดยมีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ ........ ข้อ  จาก ๕ ข้อ ดังนี้ 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒. การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของสถาบันและ/หรือตาม 
     จุดเน้นและจุดเด่นของสถาบัน 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๕. ได้รับการยกย่อง ระดับกองทัพ หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๑๕.๒  ได้คะแนนเท่ากับ ……..     
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 



๓๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

(๓) ………………………………………………………………………………………………… 
• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๖ ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ของสถาบัน (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ) 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๖.๑ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑  

                                         ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๔ 
เกณฑ์การประเมินทั้งหมด (ข้อ) ๖ ข้อ 
เกณฑ์การประเมินที่ปฏิบัติได ้(ข้อ) ...... ข้อ 
การด าเนินงาน 
 ๑๖.๑  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  
สถาบันด าเนินการในเรื่อง .......................................... โดยมีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ ........ 
ข้อ  จาก ๖ ข้อ ดังนี้ 

๑. มีแผนงานการการชี้น า หรือ แก้ปัญหาในด้านที่ระบุ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒. มีการด าเนินการตามแผน  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

๓. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

๔. มีการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



๓๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

๕. ได้รับประกาศนียบัตร/รางวัล/การยกย่อง ระดับกองทัพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๖. ได้รับประกาศนียบัตร/รางวัล/การยกย่อง ระดับชาติหรือนานาชาติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๑๖.๑ ได้คะแนนเท่ากับ ……..     
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที ่๑๖.๒ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒  

                                         ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๔ 
เกณฑ์การประเมินทั้งหมด (ข้อ) ๖ ข้อ 
เกณฑ์การประเมินที่ปฏิบัติได ้(ข้อ) ...... ข้อ 
การด าเนินงาน 



๓๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

 ๑๖.๑  ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒  ในปีการศึกษา ๒๕๕๔  
สถาบันด าเนินการในเรื่อง .......................................... โดยมีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ ........ 
ข้อ  จาก ๖ ข้อ ดังนี้ 

๑. มีแผนงานการการชี้น า หรือ แก้ปัญหาในด้านที่ระบุ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๒. มีการด าเนินการตามแผน  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๓. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

๔. มีการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมและน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๕. ได้รับประกาศนียบัตร/รางวัล/การยกย่อง ระดับกองทัพ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๖. ได้รับประกาศนียบัตร/รางวัล/การยกย่อง ระดับชาติหรือนานาชาติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลการประเมิน   ตัวบ่งชี้  ๑๖.๑ ได้คะแนนเท่ากับ ……..   
• จุดแข็งและแนวทางเสริม 

(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 
 
 

• จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
(๑) ……………………………………………………………………………………………….... 
(๒) …………………………………………………………………..……………………………. 
(๓) ………………………………………………………………………………………………… 



๓๗ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

• วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………….....…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………….. 
 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 



๓๘ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนน 
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน   
ด้านคุณภาพบัณฑิต   
๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพ     
๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านการทหาร   
๓. ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่น าไปใช้ประโยชน์   
๔. ความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ในด้านสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหาร     

ด้านนวัตกรรมวิชาชีพและงานวิจัย     
๕. นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ หรืองานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
๖. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ   
ด้านการบริการวิชาการหรือวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้   
๗. การบริการวิชาการหรือวิชาชีพแก่สังคม     
๘. การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
    และ/หรือการวิจัย  

  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
๙. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม   
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๙ ตัวบ่งชี้ (๑)   

ด้านการบริหารและการพัฒนาสถาบัน   
๑๐. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาของสถาบัน    
๑๑. การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา     
๑๒. การพัฒนาครู/อาจารย์   
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๓. ผลการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด     
๑๔. การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้พัฒนาสถาบัน   
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   
๑๕. ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของสถาบัน และ/หรือตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน   
       ๑๕.๑ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของสถาบัน และ/หรือตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน 
เร่ืองที่ ๑ 

  

      ๑๕.๒ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา วัตถุประสงค์ของสถาบัน และ/หรือตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน 
เร่ืองที่ ๒ 

  

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   
๑๖. ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถาบัน   
       ๑๖.๑ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑    
      ๑๖.๒ ผลการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒    
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน ๑๖ ตัวบ่งชี้ (๒)   

หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑  

 



๓๙ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 
 

 
๑. ข้อมูลพื้นฐาน 
๒. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ฯลฯ 
 

 
  

ฯลฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

๑. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
ประกอบรายงานการประเมินตนเองของ รร.นอ. 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๑. จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี    
๒. จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่บรรลุเป้าหมาย    
๓. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด    
๔. จ านวนผู้เรียนที่เปิดรับในแต่ละปี    
๕. จ านวนผู้เรียนทั้งหมด    
 - ชั้นปีที่ ๑    
 - ชั้นปีที่ ๒    
 - ชั้นปีที่ ๓    
 - ชั้นปีที่ ๔    

๖. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES)    
๗. จ านวนผู้เรียนที่ถูกให้ออก/ลาออก ระหว่างการศึกษา    
๘. จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา    
๙. จ านวนผู้เรียนที่สอบตก    

๑๐. คุณวุฒิที่ได้รับหลังส าเร็จการศึกษา (ระบ)ุ ________    
๑๑. ชั้นยศที่ได้รับของผู้ส าเร็จการศึกษา (ระบ)ุ ________    
๑๒. อัตราเงินเดือนที่ได้รับของผู้ส าเร็จการศึกษา (ระบ)ุ ______    
๑๓. จ านวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าท่ีส าเร็จการศึกษา 

ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 

   

๑๔. จ านวนบุคลากรทั้งหมด  (ทุกระดับ : ไม่รวมผู้เรียน)    
๑๕. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน    
๑๖. จ านวนพนักงานราชการ    

 
 

 
 



๔๑ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๑๗. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด     

-ระยะเวลาการท างาน ๙ เดือนขึ้นไป    (นับเป็น ๑ คน)     
-ระยะเวลาการท างาน ๖ - ๙ เดือน      (นับเป็น ๐.๕ คน)     
-ระยะเวลาการท างานน้อยกว่า  ๖ เดือน (นับไม่ได้)     

๑๘. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ    
๑๙. จ านวนอาจารย์ประจ า  คุณวุฒิปริญญาตรี    
๒๐. จ านวนอาจารย์ประจ า  คุณวุฒิปริญญาโท    
๒๑. จ านวนอาจารย์ประจ า  คุณวุฒิปริญญาเอก    
๒๒. จ านวนอาจารย์ประจ า ที่มีด ารงต าแหน่งอาจารย์    
๒๓. จ านวนอาจารย์ประจ า ที่มีด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
   

๒๔. จ านวนอาจารย์ประจ า ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์    
๒๕. จ านวนอาจารย์ประจ า ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์    
๒๖. จ านวนอาจารย์พิเศษ     

 -  ภายในกองทัพ     
 -  ภายนอกกองทัพ    

๒๗. จ านวนผลงานวิจัยของคณาจารย์    
๒๘. จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์    
๒๙. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์    

 - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน    
 - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน    

๓๐. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนวิจัย    
 - จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน จากภายนอกสถาบัน    
 - จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุน จากภายในสถาบัน    

๓๑. จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่    
 - จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ    
 - จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ    

 



๔๒ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

 
 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๓๒. จ านวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร    
๓๓. จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ระดับชาติหรือนานาชาติ    
๓๔. จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล  

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
   

๓๕. จ านวนอาจารย์ประจ า (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล 
ด้านการวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ 

   

๓๖. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

   

๓๗. จ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นที่ปรึกษา   เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน  เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

   

๓๘. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและสังคม  
(ที่สถาบันจัดขึ้น) 

   

๓๘. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและสังคม  
(ที่สถาบันจัดขึ้น) 

   

๓๙. จ านวนอาจารย์ประจ าที่เข้าร่วมประชุมวิชาการ 
หรือน าเสนอผลงานวิชาการ 

   

 - ในประเทศ    
 - ต่างประเทศ    

๔๐. จ านวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม    
๔๑. จ านวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ 

และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
   

๔๒. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนทั้งหมด    
๔๓. จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา

ความรู้และทักษะวิชาชีพ 
   

 - ในประเทศ    
 -   ต่างประเทศ    

 



๔๓ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

 
 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๔๔. เงินรายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ)    
๔๕. รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ    
๔๖. งบประมาณท่ีขอตั้ง    
๔๗. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร    
๔๘. งบด าเนินการทั้งหมด    
๔๙. งบด าเนินการจัดการศึกษา    
๕๐. งบประมาณวัสดุฝึก/อุปกรณ์การฝึก    
๕๑. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือน)    
๕๒. เงินเหลือจ่ายสุทธิ    
๕๓. งบเงินเดือน    
๕๔. งบพัฒนาบุคลากร    

 -  ภายในประเทศ    
 -  ต่างประเทศ    

๕๕. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และท่ีดิน  
(ปีงบประมาณ) 

   

๕๖. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการแก่สังคม    
๕๗. ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
๕๘. ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ

สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 
   

๕๙. ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้ส าเร็จการศึกษา (อัตรา : หัว : ปี)    
๖๐. สินทรัพย์ถาวรของสถาบัน (อาคาร และที่ดิน)      
๖๑. จ านวนคอมพิวเตอร์ : จ านวนผู้เรียน      
๖๒. จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัต ิฝึกงาน ทางด้านวิชาการ / วิชาชีพ 

ต่อจ านวนชั่วโมงเรียน 
   

 
 
 
 



๔๔ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

 
 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ 
๖๓. สัดส่วนของนักเรียนต่อนายทหารปกครอง    
๖๔. สัดส่วนของนักเรียนต่อครูฝึก    

 
หมายเหตุ  ข้อมูลพื้นฐาน ให้ใส่ไว้ในภาคผนวก ผนวก ก. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถาบัน 
 

              ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง 
     ลงชื่อ.........................................................................................(ผู้บริหารสถาบัน) 

(...................................................................................) 
                               วันที่.............................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

 

๒.  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ รายงานการประเมินตนเอง ส าหรับรับการประเมินคุณภาพภายนอก โรงเรียน.........................ปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 

 

 

 

๓.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 


