
 

คู่มือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

๓๒ 

ส่วนที่ ๔   
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

   จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ............... ประจําปีการศึกษา 
..............  ระหว่างวันที่  ...............................  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ ได้พิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพแล้ว
เห็นว่า.............. ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกในมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ พ.ศ.๒๕๕๔  
รวม  ..........  มาตรฐาน ......... ตัวบ่งชี้  คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ ได้วิเคราะห์  
จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการพัฒนา  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑.  ผลการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศกึษา 
 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสตูรกําหนดต่อจํานวนผู้เข้ารับ
การศึกษาในแต่ละรุ่น 
การตรวจสอบ 
 

ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๑ พ.ศ.๒๕๕๒ พ.ศ.๒๕๕๓ 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ๗๕ ๗๖ ๗๗ 

จํานวนผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละรุ่น ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

ร้อยละของผู้สาํเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด 

๙๓.๗๕ ๙๕.๐๐ ๙๖.๒๕ 

เป้าหมาย - - ๘๕.๐๐ 

การบรรลุเป้าหมาย - -  

คะแนนการประเมิน ๓ ๓ ๔ 
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๓๓ 

คําอธบิายผลการตรวจ 
 ...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
ผลการประเมนิ   ตัวบ่งชี้  ๑.๑     ได้คะแนนเท่ากับ   .......... 

ฯลฯ 
 
ตารางที.่.........แสดงผลการประเมนิคณุภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้   

 
มาตรฐาน/
ตัวบ่งฃี ้

เป้าหมาย 
ผล

ดําเนนิการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

น้ําหนัก 
คะแนน   

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ําหนัก 

มาตรฐานที่ ๑  คุณภาพผู้สาํเร็จการศึกษา 

๑.๑ ๘๕.๐๐ ๙๖.๒๕  ๕ ๔ ๒๐ 

๑.๒ >๒.๓๐ ๒.๔๔  ๕ ๔ ๒๐ 

๑.๓ >๗๐ ๗๗.๕๐  ๕ ๔ ๒๐ 

คะแนนรวม ๑๕ - ๖๐ 

คะแนนเฉลี่ย  (๖๐ ÷  ๑๕) ๔.๐๐ 

ระดับคณุภาพ ดี 

 
การวิเคราะห์มาตรฐานที่  ๑ 
จุดเด่น 
    ๑. 
 ๒.       
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. 
 ๒. 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑. 
 ๒. 
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๓๔ 

๒.  ตารางที่......  สรปุผลการประเมินคณุภาพระดบัสถาบัน  
 (ตัวอย่าง รร.เหล่าทัพ)   

มาตรฐาน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการ 
ประเมนิ 

น้ําหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 
X น้ําหนัก 

๑ คุณภาพผู้สําเร็จการศึกษา ๔.๐๐ ดี ๔๐ ๑๖๐ 

๒ การวิจัยและงานสร้้างสรรค์ ๔.๐๐  ดี  ๓๐ ๑๒๐ 

๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๔.๐๐  ดี  ๒๐ ๘๐ 

๔ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๔.๐๐  ดี  ๑๐ ๔๐ 

๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน ๔.๐๐  ดี  ๓๐ ๑๒๐ 

๖ การบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน ๔.๐๐  ดี  ๒๐ ๘๐ 

๗ การฝึกศึกษาวิชาทหาร และภาวะผู้นํา  ๔.๐๐  ดี  ๒๐ ๘๐ 

๘ การประกัน และพัฒนาคุณภาพภายใน ๔.๐๐  ดี  ๒๐ ๘๐ 

 คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที ่๑– ๘ ๓.๘๐ - ๒๐๐ ๗๖๐ 

 ผลการประเมนิ  (๗๖๐ ÷ ๒๐๐)  - ดี - - 

 
การวิเคราะหภ์าพรวมสถาบัน  
จุดเด่น   

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

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

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน ๓ อันดับแรก  
๑. …………………………………………….. 
๒. …………………………………………….. 
๓. …………………………………………….. 
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๓๕ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (ถา้มี)  
๑. …………………………………………….. 
๒. …………………………………………….. 
๓. …………………………………………….. 

 

๓. รายนามคณะอนุกรรมการ 
 

๑. พล.ท.  ประธานอนุกรรมการ 
                     (.......................................) 
 ๒.   น.อ.หญิง          อนุกรรมการ 
                     (.......................................) 
 ๓.   พ.อ.          อนุกรรมการ 
           (.......................................) 

   ๔.   น.อ.          อนุกรรมการ 
                              (.......................................) 

   ๕.    –  ๘        ......................................... 
   ๙.   พ.อ.          อนุกรรมการ 

                               (.......................................) 
   ๑๐. พ.อ.           อนุกรรมการและเลขานกุาร 

                               (.......................................) 
   ๑๑. พ.อ.           อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ 

                               (.......................................) 
 ๑๒. น.ท.             อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ 
                               (.......................................) 

                                                            
                                                                   วันที่................................... 

 

 
 
 
 


