
ตัวอย่าง 
แบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สถาบันการศึกษาของกองทัพ 

(พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) 
---------------------------------------------------------------------------- 

แบบรายงานการประเมินตนเองสําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ  
 สถาบันการศึกษาของกองทัพจะต้องรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถาบัน 
การศึกษาตามลําดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม/นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ทุกส้ินปีการศึกษา 
โดยส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จํานวน ๑ เล่ม ให้สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ /สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาวิชาการทหาร (กมศ.บก.สปท.) ภายในเดือน มิ.ย. – ส.ค.ของทุกปี ในการรายงานจะต้องแสดงการดําเนินงาน 
ทุกข้ันตอนตามความเป็นจริง โดยจัดทําเป็นแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นเอกสารที่แสดงผลการดําเนินงาน
ของสถาบันการศึกษาตามรายมาตรฐานคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาในการเสริมจุดเด่น  ลดจุดที่ควรพัฒนา เมื่อเห็นผลการดําเนินงานของตนเองชัดเจนแล้ว ขั้นต่อไปคือการตัดสิน
คุณภาพของผลการดําเนินงานในแต่ละมาตรฐานว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับใด และสรุปเป็นรายมาตรฐานว่าผ่านตาม
เกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่  
 การจัดทํา “รายงานการประเมินตนเอง” (SAR)  เป็นกระบวนการศึกษาตนเองของสถาบันการศึกษา   
แสดงผลการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาว่าได้ดําเนินการตามภารกิจและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แผนงานที่กําหนดไว้บรรลุผลมากน้อยเพียงใด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไว้หรือไม ่ เป็นการทบทวนการปฏิบตังิานของ
สถาบันการศึกษาด้วยตนเอง วิเคราะห์ตนเอง และค้นหาปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน ตลอดจนหาวิธีการหรือ
แนวทางในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆ ด้วยตนเอง ในภาพรวม SAR จึงเป็นการสะท้อนผลการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาท่ีประกอบด้วย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ เพื่อให้รูปแบบในการเขียน SAR สถาบันการศึกษาของกองทัพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนด
เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ ๑   ส่วนนํา 
   ๑.๑  ปกใน 
   ๑.๒  คํานํา 
   ๑.๓  บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  (๓ – ๕ หน้า) 
   ๑.๔  สารบัญ 
   ๑.๕  สารบัญภาพ/สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
 ส่วนที่ ๒   ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน  
   ๒.๑  ประวัติสถาบันโดยสังเขป 

๒.๒  สัญลักษณ์หน่วย 
๒.๓  นโยบาย  วัตถุประสงค์ ภารกิจ/พันธกิจ     



๒ 
 
๒.๔  ปรชัญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  คําขวัญ   
๒.๕  โครงสร้างและการจัดสว่นราชการ 
๒.๖  รายชือ่ผูบั้งคับบัญชา/ผูบ้ริหาร 
๒.๗  รายชือ่กรรมการสถาบัน/กรรมการสภาสถาบัน 
๒.๘  ข้อมูลกําลังพล (แยกนายทหารสัญญาบัตร /ประทวน/ลูกจ้าง/พนักงาน) 
๒.๙  ข้อมูลคร-ูอาจารย์    (จําแนกตามคุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวิชาการ) 
๒.๑๐  หลักสตูรการศึกษา  (แยกตามสาขา/ที่จัดการเรียนการสอน) 
๒.๑๑  จํานวนผู้เรียน   (แยกตามช้ันปี/สาขา/เหล่า) 
๒.๑๒  คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา (คุณวุฒิ/อายุ/แผนการเรียน) / จํานวนที่รับ  
๒.๑๓  สิทธิของผู้เข้าสําเร็จการศึกษา (ชั้นยศ/ คุณวุฒิ / เงินเดือน) 
๒.๑๔  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ําเร็จการศึกษา 

                             ๒.๑๕  งบประมาณ  (แยกรายการ) 
                                        ๒.๑๕.๑  งบประมาณที่ขอตั้ง 
                                        ๒.๑๕.๒  งบประมาณทีไ่ดรั้บการจดัสรร 
                                        ๒.๑๕.๓  งบฝึกศึกษา 
                                        ๒.๑๕.๔  งบส่ือโสตทศันปูกรณ์/หอ้งสมดุ/สารสนเทศ 
                                        ๒.๑๕.๕  งบพฒันาบุคลากร 
                                        ๒.๑๕.๖  งบกิจกรรม 
                                                                  ฯลฯ 
 สว่นท่ี ๓   รายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
  (ตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะอนุกรรมการ ฯ ของกองทัพ  
                              และของ สมศ. ครั้งก่อน) 

สว่นท่ี ๔  ผลการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของสถาบนั  
             (เขียนอธิบายว่าในแตล่ะมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ดําเนินการอย่างไร)  

๔.๑  มาตรฐานที่ ๑  - ..........  (แยกตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้) 
                               ๔.๒  ตารางสรุปผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพรายมาตรฐาน 
     ๔.๓  ตารางสรปุผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 

๔.๔  การวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  
       (จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา  ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา) 

   ๔.๕  ข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาเร่งด่วน ๓ อันดับแรก 

 

  



๓ 
  
สว่นท่ี ๕  ภาคผนวก 

๕.๑  ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา ๓ ปียอ้นหลัง 
๕.๒  ตารางแสดงเกณฑ์เป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน  
๕.๓  ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

 ๕.๔  แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ฯ ประจําปีการศึกษา .... 
 ๕.๕  คําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

                                        ฯลฯ 
ตัวอย่าง    ส่วนที่ ๓  ตารางการติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกองทัพ  
              และของ สมศ. 

มาตรฐานท่ี........ 
การดําเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา จุดที่ควรปรับปรุง 
(จากการประเมินคร้ังที่แล้ว) ดําเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

การปฏิบัติ 
(เมื่อดําเนินการแล้ว) 

คณะอนกุรรมการฯ กองทัพ 
๑. 
๒. 
 

คณะกรรมการฯ สมศ. 
๑. 
๒. 

    

 

หมายเหตุ : หากข้อเสนอแนะใดยังไม่ได้ดําเนินการให้ระบุปัญหา/อุปสรรคที่ยังไม่ได้ดําเนินการ เพราะเหตุใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
ตัวอย่าง   ข้อ ๔.๒  ตารางสรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพรายมาตรฐาน   
 

ผลดําเนินงาน 

ปี พ.ศ.๒๕xx ปี พ.ศ.๒๕xx ปี พ.ศ.๒๕xx 

ตัวตั้ง ตัวตั้ง ตัวตั้ง 
ตัวบ่งช้ี 

ตัวหาร 
ผลลัพธ์/
คะแนน ตัวหาร 

ผลลัพธ์/
คะแนน ตัวหาร 

ผลลัพธ์/
คะแนน 

ผลดําเนิน 

งานเฉลี่ย 

คะแนน 

ท่ีได ้

มาตรฐานท่ี ๑   คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา   

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑           

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒       

  

 

 

 

 

 

  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓           

ฯลฯ 

หมายเหตุ 

๑) ตัวบ่งชี้เชิงปรมิาณ ใช้ขอ้มลูผลการดําเนินงาน ๓ ปี ก่อนปีที่ประเมิน (หากปีใดไมม่ีข้อมูลเว้นว่างไว้) 
๒) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ใช้ขอ้มลูผลการดําเนินงาน ๑ ปี กอ่นปีท่ีประเมิน 
๓) คะแนนท่ีได้มีค่า ๐ – ๕ คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 
 
ตัวอย่าง   ขอ้ ๔.๓  ตารางสรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพระดับสถาบัน (รร.เหล่าทัพ)   

มาตรฐาน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการ 
ประเมิน 

น้ําหนัก 
ผลคูณคะแนน
เฉลี่ยกับน้ําหนัก

๑ คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา ๔.๐๐ ด ี ๔๐ ๑๖๐ 
๒ การวิจัยและงานสร้้างสรรค์ ๔.๐๐ ด ี ๓๐ ๑๒๐ 
๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๔.๐๐ ด ี ๒๐ ๘๐ 
๔ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม

ประเพณีทางทหาร 

๔.๐๐ ด ี ๑๐ ๔๐ 

๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน ๔.๐๐ ด ี ๓๐ ๑๒๐ 
๖ การบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน ๔.๐๐ ด ี ๒๐ ๘๐ 
๗ การฝึกศึกษาวิชาทหาร และภาวะผู้นํา  ๔.๐๐ ด ี ๒๐ ๘๐ 
๘ การประกัน และพัฒนาคุณภาพภายใน ๔.๐๐ ด ี ๒๐ ๘๐ 
 คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานท่ี ๑– ๘ ๓.๘๐ - ๒๐๐ ๗๖๐ 
 ผลการประเมิน  (๗๖๐/๒๐๐)  - ดี - - 

 
ตัวอย่าง  ข้อ  ๔.๔  การวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  
จุดเด่น   

๑. …………………………………………….. 
๒. …………………………………………….. 
๓. …………………………………………….. 

จุดท่ีควรพฒันา 
๑. …………………………………………….. 
๒. …………………………………………….. 
๓. …………………………………………….. 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
๑. …………………………………………….. 
๒. …………………………………………….. 
๓. …………………………………………….. 
 
 
 

 



๖ 
 
ตัวอย่าง  ข้อ  ๔.๕  ขอ้เสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเร่งด่วน ๓ อันดับแรก (ตามความเห็นของสถาบัน) 

๑. …………………………………………….. 
๒. …………………………………………….. 
๓. …………………………………………….. 

 
ตัวอย่าง   ขอ้ ๕.๑  ข้อมลูพ้ืนฐาน (Common Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง 

ข้อมูลพืน้ฐาน (Common Data Set) 
ประกอบรายงานการประเมนิตนเองของสถาบัน  

ประจําปีการศึกษา ____________ 
ปี พ.ศ. 

ลําดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน 
๒๕๕x ๒๕๕x ๒๕๕x 

๑. จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี    
๒. จํานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปีที่บรรลุเป้าหมาย    
๓. จํานวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนทั้งหมด    
๔. จํานวนผู้เรียนที่เปิดรับในแตล่ะปี    
๕. จํานวนผู้เรียนทั้งหมด    
 - ชั้นปีที่ ๑    
 - ชั้นปีที่ ๒    
 - ชั้นปีที่ ๓    
 - ชั้นปีที่ ๔    

๖. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเท่า (FTES)    
๗. จํานวนผู้เรียนที่ถูกใหอ้อก/ลาออก ระหว่างการศึกษา    
๘. จํานวนผู้เรียนที่สําเร็จการศึกษา    
๙. จํานวนผู้เรียนที่สอบตก    
๑๐. คุณวุฒิที่ได้รับหลังสําเร็จการศึกษา (ระบุ) ________    
๑๑. ชั้นยศที่ได้รับของผู้สําเร็จการศึกษา (ระบุ) ________    
๑๒. อตัราเงินเดือนท่ีได้รับของผู้สาํเร็จการศึกษา (ระบุ) ______    
๑๓. จํานวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าทีส่ําเร็จการศึกษา 

ในรอบ ๓ ปีทีผ่่านมา ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ 
ยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 

   

 



๗ 
 

ปี พ.ศ. 
ลําดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

๒๕๕x ๒๕๕x ๒๕๕x 
๑๔. จํานวนบุคลากรทั้งหมด  (ทุกระดับ : ไม่รวมผู้เรียน)    
๑๕. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน    
๑๖. จํานวนพนักงานราชการ    
๑๗. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด     
๑๘. จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาตอ่    
๑๙. จํานวนอาจารย์ประจํา  คุณวุฒิปริญญาตรี    
๒๐. จํานวนอาจารย์ประจํา  คุณวุฒิปริญญาโท    
๒๑. จํานวนอาจารย์ประจํา  คุณวุฒิปริญญาเอก    
๒๒. จํานวนอาจารย์ประจํา ทีม่ดีาํรงตําแหน่งอาจารย์    
๒๓. จํานวนอาจารย์ประจํา ทีม่ดีาํรงตําแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์    
๒๔. จํานวนอาจารย์ประจํา ทีด่ํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย ์    
๒๕. จํานวนอาจารย์ประจํา ทีด่ํารงตําแหน่งศาสตราจารย์    
๒๖. จํานวนอาจารย์พิเศษ     

 -  ภายในกองทัพ     
 -  ภายนอกกองทัพ    

๒๗. จํานวนผลงานวิจัยของคณาจารย์    
๒๘. จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์    
๒๙. จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค ์    

 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน    
 - จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน    

๓๐. จํานวนอาจารย์ประจําที่ได้รบัทุนวิจัย    
 - จํานวนอาจารย์ท่ีได้รับทุน จากภายนอกสถาบัน    
 - จํานวนอาจารย์ท่ีได้รับทุน จากภายในสถาบัน    

๓๑. จํานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่    
 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาต ิ    
 - จํานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาต ิ    

๓๒. จํานวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและอนุสทิธิบัตร    
๓๓. จํานวนผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ    

 



๘ 
 

ปี พ.ศ. 
ลําดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

๒๕๕x ๒๕๕x ๒๕๕x 
๓๔. จํานวนอาจารย์ประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล  

ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรอืนานาชาต ิ
   

๓๕. จํานวนอาจารย์ประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ได้รับรางวัล 
ด้านการวิจัยในระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

   

๓๖. จํานวนอาจารย์ประจําที่มสี่วนร่วมในการบริการ 
ทางวิชาการแก่สังคม 

   

๓๗. จํานวนอาจารย์ประจําที่เป็นที่ปรึกษา   เป็นกรรมการ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน  เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพ
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาต ิ

   

๓๘. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและสังคม  
(ท่ีสถาบันจัดข้ึน) 

   

๓๙. จํานวนอาจารย์ประจําที่เข้ารว่มประชุมวิชาการ 
หรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

   

 - ในประเทศ    
 - ต่างประเทศ    

๔๐. จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม    
๔๑. จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์ความรู้ 

และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
   

๔๒. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด    
๔๓. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ได้รบัการพัฒนา

ความรู้และทักษะวิชาชีพ 
   

 - ในประเทศ    
 -  ต่างประเทศ    

๔๔. เงินรายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปีงบประมาณ)    
๔๕. รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ    
๔๖. งบประมาณทีข่อตั้ง    
๔๗. งบประมาณที่ได้รับการจดัสรร    
๔๘. งบดําเนินการทั้งหมด    

 



๙ 
 

ปี พ.ศ. 
ลําดับ ข้อมูลพ้ืนฐาน 

๒๕๕x ๒๕๕x ๒๕๕x 
๔๙. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด    
๕๐. เงินเหลือจ่ายสทุธิ    
๕๑. งบเงินเดือน    
๕๒. งบพัฒนาบุคลากร    

 -  ภายในประเทศ    
 -  ต่างประเทศ    

๕๓. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานท่ีและที่ดิน  
(ปีงบประมาณ) 

   

๕๔. ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการบริการวิชาการแก่สังคม    
๕๕. ค่าใช้จ่ายและมูลค่า ในการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม    
๕๖. ค่าใช้จ่ายทีใ่ชใ้นระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์ และ

สารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 
   

๕๗. ค่าใช้จ่ายตอ่หวัของผู้สําเร็จการศึกษา (อัตรา : หัว : ปี)    
๕๘. สินทรัพย์ถาวรของสถาบัน (อาคาร และทีด่นิ)      

 
หมายเหตุ  ข้อมูลพ้ืนฐาน ใหใ้ส่ไว้ในภาคผนวก ผนวก ก. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถาบัน 
 

          ขอรับรองว่าข้อมลูดงักล่าวเป็นความจริง 
                             ลงชือ่......................................................................................(ผู้บริหารสถาบัน) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๐ 
 
ตัวอย่าง   ขอ้ ๕.๒  ตารางแสดงเกณฑ์เป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน  

เกณฑเ์ป้าหมาย (๓ ปีย้อนหลัง) 
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้

๒๕๕x ๒๕๕x ๒๕๕x 
ผลดําเนินงาน 

(ปีล่าสุด) 
มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา     
 ๑.๑  ...................................................     
 ๑.๒  ..................................................     
 ๑.๓  .................................................     
 ฯลฯ     

 
(ลงชื่อ)     ………………………………………….. 
              (..............................................) 

              หน.หน่วย/หรือผู้รับมอบหมายรับรองข้อมูล 
 
ตัวอย่าง   ขอ้ ๕.๓  ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้ ชื่อเอกสารอ้างอิง สถานท่ีจัดเก็บ/แหล่งอ้างอิง 
มาตรฐานที่ ๑ ........... 
     ตัวบ่งชี้ ๑.๑  ......... 
     ตัวบ่งชี้ ๑.๒  ......... 

ฯลฯ 

  

 
 

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

หมายเหตุ   Download File  แบบฟอรม์ท่ี  http://ndsi.rtarf.mi.th/ndsi_qa/index.html  


