
มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
สถาบันการศึกษาของ ทบ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 

ส าหรับ  รร.สธ.ทบ. (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา), รร.จปร., วพม. และ วพบ.          
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐานด้าน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้้าหนัก 

รร
.สธ

.ท
บ.

 

รร
.จป

ร. 

วพ
ม.

 

วพ
บ.

 

มิติที่ ๑  
ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

๑.คณุภาพศิษย ์ ๑. ผู้เรียนเป็นคนด ี ๕ √ √ √ √ 

๒. ผู้เรียนมคีวามรู้ความสามารถตามหลักสูตร ๕ √ √ √ √ 

๓. ผู้เรียนมผีลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ ๕ √ √ √ √ 

๔. ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับสถาบัน ๕ √ √ √ √ 

รวม ๒๐ ๔ ๔ ๔ ๔ 
๒.คณุภาพคร/ู
อาจารย ์

๕. คร/ูอาจารย์มีความรู้ความสามารถ ๕ √ √ √ √ 

๖. คร/ูอาจารย์มีผลงานตีพิมพ/์เผยแพร ่ ๕ √ √ √ √ 

๗. คร/ูอาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน ์ ๕ √ √ √ √ 

๘. คร/ูอาจารย์ไดร้ับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ ์ ๕ √ √ √ √ 

๙. คร/ูอาจารย์ปฏิบัตติามระเบยีบ วินัยทหาร และ 
     จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

๕ 
√ √ √ √ 

รวม ๒๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
๓. หลักสูตร
และการเรียน 
การสอน 

๑๐. การบริหารและพัฒนาหลักสตูร ๕ √ √ √ √ 

๑๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕ √ √ √ √ 

๑๒. การวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ๕ √ √ √ √ 

๑๓. ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้  ๕ √ √ √ √ 

รวม ๒๐ ๔ ๔ ๔ ๔ 
๔. การฝึก
ศึกษาวิชา
ทหารและภาวะ
ผู้น า 
 

๑๔. กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า         

 
๕ 

- √ - - 
๑๔.  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิต 
           ผู้น าทางทหารฯ  

- - √ √ 

๑๕. บุคลากรทางการฝึกศึกษาและอบรมทางดา้นวิชาทางทหารฯ     

๕ 
 

- √ - - 
๑๕.  การบริหารจัดการครู/อาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครฝูึก  
 ครูปกครอง และนายทหารปกครอง  

- - √ √ 

๑๖. ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารฯ    

๕ 
 

- √ - - 
๑๖. ประสิทธิผลของการฝึกภาคปฏิบัตหิรือภาคสนาม  - - √ √ 

๑๗. ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษา  ๕ - √ √ √ 

๑๘. คณุลักษณะของผูส้ าเร็จการศกึษาที่พึงประสงค์  ๕ - √ √ √ 

รวม ๒๕ ๐ ๕ ๕ ๕ 
๕.การบริหาร
และ 
ธรรมาภิบาล
ของ
สถานศึกษา 

๑๙. การด าเนินงานของสภาสถาบนั/คณะกรรมการบริหาร 
      สถาบัน 

๕ 
√ √ √ √ 

๒๐. การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ๕ √ √ √ √ 

๒๑. การบริหารความเสีย่ง ๕ √ √ √ √ 

๒๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ๕ √ √ √ √ 

รวม ๒๐ ๔ ๔ ๔ ๔ 
๖.ความสัมพันธ์
กับชุมชน/
สังคม 

๒๓. การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ ๕ √ √ √ √ 

๒๔. การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อสถาบัน ๕ √ √ √ √ 

รวม ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ 

 

 



- ๒ - 
 

 
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐานด้าน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้้าหนัก 
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บ.
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ร. 

วพ
ม.

 

วพ
บ.

 

 ๗. การท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒๕. การส่งเสรมิสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และ 
      ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  

๕ 
√ √ √ √ 

๒๖. การพัฒนาสุนทรยีภาพ ๕ √ √ √ √ 

รวม ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ 
๘. การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

๒๗. ผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 
      โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

๕ √ √ √ √ 

๒๘. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน 
     คุณภาพการศึกษาภายใน 

๕ 
√ √ √ √ 

รวม ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ 
มิติที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ ์

๙. อัตลักษณ์/
เอกลักษณ ์

๒๙. อัตลักษณ์นักเรียน/นักศึกษา ๕ √ √ √ √ 

๓๐. เอกลักษณส์ถาบัน ๕ √ √ √ √ 

รวมน้้าหนัก ๑๐     
มิติที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี 
มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๐. มาตรการ
ส่งเสริม 

๓๑. มาตรการส่งเสรมิ (ภายในสถาบัน)  ๕ √ √ √ √ 

๓๒. มาตรการส่งเสรมิ (ภายนอกสถาบัน) ๕ √ √ √ √ 

รวม ๑๐ (๒๗) (๓๒) (๓๒) (๓๒) 

รวม ๓ กลุ่มตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ๑๐ ด้าน ๓๒ ตัวบ่งช้ี และค่าน้ าหนกั ๑๖๐  
รร.สธ.ทบ. (สบศ.) งดประเมินมาตรฐานด้านท่ี ๔ รวม ๓ กลุ่มตัวบง่ช้ี มาตรฐาน ๙ ด้าน ๒๗ ตัวบ่งช้ี และค่าน้ าหนัก ๑๓๕  

ที่มา : ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพระดับปริญญาตรีขึ้นไป  
        รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 

รร.สธ.ทบ.   รวม ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้   ๙    มาตรฐาน ๒๗ ตัวบ่งชี้  ค่าน้ าหนักรวม ๑๓๕  
รร.จปร.,วพม.,วพบ. รวม ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้    ๑๐  มาตรฐาน   ๒๙ ตัวบ่งชี้   ค่าน้ าหนักรวม ๑๔๕  

ค าชี้แจงเพิ่มเติม 
ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับ

ปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) สปท. บก.ทท.และได้รับอนุมัติจาก ผบ.ทสส. เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๘            
ใช้ประเมินสถาบันการศึกษาของกองทัพระดับปริญญาตรีขึ้นไป จ านวน ๑๐ สถาบัน โดยได้จัดเป็น ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

 กลุ่มท่ี ๑ ได้แก่ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 
 กลุ่มที่ ๒ โรงเรียนเหล่าทัพ ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียน

นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
 กลุ่มท่ี ๓ ได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า 
 กลุ่มท่ี ๔ วิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 

ศูนย์วิทยาการกรมแพทย์ทหารเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา 
          - หลักฐานจากสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ และหลักฐานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้เรียน 
   - ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ข้อมูล ๓ ปีย้อนหลัง คิดคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง  
   - ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลปีล่าสุด ๑ ปี 
 



- ๓ - 
 

 
 

มาตรฐานที่  ๑ คุณภาพศิษย์ 

 ผู้ส าเร็จการศึกษา มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ด้านความมั่นคงระดับยุทธการและยุทธศาสตร์ การแพทย์และเวชศาสตร์ทหาร การพยาบาล มีภาวะผู้น า    
ทางทหารและคุณลักษณะทางทหารที่พึงประสงค์ตามที่กองทัพต้องการ  และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง มีทักษะการวิจัย มีผลงาน        
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานในกองทัพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณของความเป็นทหารอาชีพ กล้าหาญ เสียสละ ซื่อสัตย์ 
สุจริต เป็นแบบอย่างท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม ประเทศชาติ ด ารงตนอยู่ในหลักธรรมของศาสนา 
และมีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  ผู้เรียนเป็นคนดี 

ค้าอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษามีคุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามที่สถานศึกษาก าหนด  
ปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาทางทหาร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้ าใจไมตรี   
มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ วินัย สติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน 
ไม่เห็นแกต่ัว ฯลฯ ผ่านการท างาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 
 รร.จปร.,วพม.,วพบ. 
  (๑) ร้อยละของจ านวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่ท างาน ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์  
(นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ านวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด (๒ คะแนน) 
 

  

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่ท างาน ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์  
(นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง/ป ี X ๑๐๐ 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด  
 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ๒ คะแนน 
 รร.จปร.,วพม.,วพบ. 
  (๒) ร้อยละของจ านวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่มีคะแนนความประพฤติและคะแนน 
การประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก ตามที่สถาบันก าหนด ต่อจ านวนนักเรียน/
นักศึกษาทั้งหมด (๓ คะแนน) 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนกัเรียน/นักศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ๓ คะแนน 
  

  
จ านวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่มีคะแนนความประพฤติและ 
คะแนนการประเมินคา่คุณลักษณะทางทหาร อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก X ๑๐๐ 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด  
 



- ๔ - 
 

 
 

 รร.สธ.ทบ. 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่ท างาน ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์  
(นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ านวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด  
 

  

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่ท างาน ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์  
(นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมง/ป ี X ๑๐๐ 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด  
 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ๕ คะแนน 

หมายเหตุ :  ๑. การท างาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ตรวจสอบจากหลักฐาน เช่น ค าสั่ง 
หนังสือสั่งการให้นักเรียน/นักศึกษา ไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพ สังคม และ
ประเทศชาติ หรือ portfolio ของนักเรียน/นักศึกษาที่แสดงการท างาน ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ 
ที่มีลายมือชื่อรับรองจากผู้แทนหน่วยที่ไปท ากิจกรรม หรือครู/อาจารย์ที่เก่ียวข้อง 
 ๒. การนับจ านวนให้นับทั้งผู้ท ากิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า มีนักเรียน/นักศึกษา ท าร้ายร่างกายผู้อ่ืน  
ลักทรัพย์ ล่วงละเมิดทางเพศ เล่นการพนัน หรือค้ายาเสพติด ฯลฯ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้บริหารมิได้
ด าเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดซ้ า 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด 
 ๒. แบบบันทึกจ านวนชั่วโมงในการท างาน ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) การปฏิบัติ
ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา เป็นรายคน และรายรวม หรือ portfolio ของนักเรียน/นักศึกษา 
 ๓. ค าสั่ง หรือหลักฐาน เอกสาร ที่แสดงการมอบหมายให้นักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติราชการเพ่ือ
ตอบสนองภารกิจของกองทัพ 
 ๔. แบบประเมินความประพฤต ิ
 ๕. แบบประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก าหนดเกณฑ์ดี-ดีมาก 
 ๗. แบบบันทึกคะแนนความประพฤติ และคะแนนประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร เป็นรายคน
และรายรวม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

ค้าอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถตามที่หลักสูตรก าหนดและมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา และกองทัพ 

เกณฑ์การประเมิน 
 รร.จปร,วพม.,วพบ. 

(๑)  นักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน  
ICT หรือเทียบเท่า (๑ คะแนน) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 

 (๒) มีนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนความรู้ 
ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก ปีละไม่น้อยกว่า ๑ รางวัล 
(๑ คะแนน) 
 (๓)  อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (Success Rate) 
ในแต่ละรุ่น (๑ คะแนน) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเข้าทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 

 (๔)  การมีงานท าและ/หรือสอบได้ทุนการศึกษาต่อจากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)  
 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 
 
 
 
 

  

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดทา้ย ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า  X  ๑๐๐ 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด  
 

  

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (Success Rate)  X  ๑๐๐ 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเข้าท้ังหมด  
 

  

จ านวนผ ู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและ/หรือสอบได้ทุนการศึกษาต่อ 
จากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศ X  ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
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 (๕) ผลประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
โดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับดขีึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้
ผู้ส าเร็จการศึกษา เท่ากับ ๑ คะแนน 
 รร.สธ.ทบ. 

(๑)  นักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
ICT หรือเทียบเท่า (๑ คะแนน) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด เท่ากับ 
๑ คะแนน 

(๒)  มีนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องที่สะท้อนความรู้  
ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก ปีละไม่น้อยกว่า ๑ รางวัล 
(๑ คะแนน) 

(๓)  อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (Success Rate)  
ในแต่ละรุ่น (๑ คะแนน) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเข้าทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 

(๔)  การมีงานท าและ/หรือสอบได้ทุนการศึกษาต่อจากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)  
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 

  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
X  ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเรจ็การศึกษา  
 

  

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน ICT หรือเทียบเท่า  X ๑๐๐ 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด  
 

  

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา 
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด (Success Rate)  X ๑๐๐ 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเข้าทั้งหมด  
 

  

จ านวนผ ู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและ/หรือสอบได้ทุนการศึกษาต่อ 
จากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศ X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  
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(๕)  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  
(๑ คะแนน)  
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
กลับมา เท่ากับ ๑ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก าหนดเป้าหมายความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรม เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๔. แบบประเมินความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕. แบบบันทึกคะแนนหรือความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นรายคน และรายรวม 
 ๖. ใบเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือโล่รางวัล ของนักเรียนชั้นปีสุดท้าย 
 ๗. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ได้ส าเร็จการศึกษา รวมทั้งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาในรุ่นเดียวกัน 
เมื่อแรกเข้าศึกษา 
 ๘. แบบบันทึกการมีงานท าและ/หรือการสอบได้ทุนการศึกษาต่อ 
 ๙. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ๑๐. แบบบันทึกคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นรายคน และรายรวม 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓  ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

ค้าอธิบาย  (รร.จปร,วพม.,วพบ.) 
 ผลงานของนักเรียน/นักศึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะ และ/หรือน าไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงงาน  

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา  
 ร้อยละของโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะ     
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน าไปใช้ประโยชน์ (๕ คะแนน) 
 

  

จ านวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สาธารณะ 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online หรือน าไปใช้ประโยชน์ X ๑๐๐ 

จ านวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ทั้งหมด 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๕๐ ของจ านวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) 
ทั้งหมด เท่ากับ ๕ คะแนน 

  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินโดยผู้ใช้ผู้ส าเรจ็การศึกษา  
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ค้าอธิบาย (รร.สธ.ทบ.) 
 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรคข์องบัณฑิตระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ในมิติต่างๆ 
 

ผลงานวิจัย 
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ค่าน้้าหนัก 

การตีพิมพ์สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online ๐.๒๐ 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ ๐.๔๐ 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๒ หรือเทียบเท่า 

๐.๖๐ 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือเทียบเท่า 

๐.๘๐ 

มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล 
ISI หรือ Scopus หรือเทียบเท่า 

๑.๐๐ 

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้้าหนัก 
มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online ๐.๒๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชาติ ๐.๖๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐๐ 

หมายเหตุ  ผลงานสรา้งสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบ ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 

เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักงานวิจัยที่ตีพิมพ์และงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (๕ คะแนน) 

 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ของบัณฑิตระดับปริญญาโท     X ๑๐๐ 

จ านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรคข์องบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๕๐ ของจ านวนงานวิจัย/งานสร้างสรรคข์องบัณฑิตระดับ
ปริญญาโททั้งหมด เท่ากับ ๕ คะแนน 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน  หากพบว่า 
 ๑. มีอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาปริญญาโท/เอก  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.หรือต้นสังกัด หรือ 
 ๒. มีอัตราส่วนอาจารย์คุมวิทยานิพนธ์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.หรือต้นสังกัด  หรือ 
 ๓. มีอัตราส่วนอาจารย์คุมสารนิพนธ์  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือต้นสังกัด 
 



- ๙ - 
 

 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  (รร.จปร,วพม.,วพบ.) 
 ๑. โครงงานของนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด 

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเผยแพร่สู่สาธารณะ ในลักษณะต่างๆ 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าโครงงานของนักเรียน/นักศึกษาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์
หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงงาน 
 ๔. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่น าโครงงานไปใช้ประโยชน์ 
 ๕. แบบบันทึกข้อมูลการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์เป็นรายบุคคล และรายรวม 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา (รร.สธ.ทบ.) 
 ๑. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ของบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของบัณฑิต
ระดับปริญญาโทสู่สาธารณะ ในลักษณะต่างๆ เช่น เล่มวารสารวิชาการที่น าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ หนังสือเชิญ
ไปร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ก าหนดการเผยแพร่ ภาพถ่ายสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ภาพถ่ายแสดงการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในงานต่างๆ เป็นต้น 
 ๓. แบบบันทึกการก าหนดค่าน้ าหนัก และการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ 
บัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายชื่อคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกสถาบันร่วมพิจารณา 
ผลงานสร้างสรรค์ของบัณฑิตระดับปริญญาโท 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมอบหมายอาจารย์คุมสารนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษา
ในระดับปริญญาโท 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔  ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้สถานศึกษา 

ค้าอธิบาย 
 ศิษย์เก่าที่กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ให้การสนับสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ  หรือพัฒนานักเรียน/นักศึกษาร่วมกับ 

สถานศึกษา (๑ คะแนน)  
(๒) มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนาสถานศึกษา เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์การศึกษา หรือ 

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (๑ คะแนน) 
(๓) มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และ/หรือทุนการศึกษา (๑ คะแนน) 
(๔) มีฐานข้อมูลและมีการสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ (๑ คะแนน) 
(๕) มีผลงานสร้างสรรค์สังคมของศิษย์เก่าที่เป็นที่ยอมรับ/ยกย่อง อย่างน้อยปีละ ๑ ผลงาน  

(๑ คะแนน)  

หมายเหตุ : ประเมินเฉพาะสถาบันที่มีศิษย์เก่าส าเร็จการศึกษา ๕ ปีขึ้นไป 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า ไม่มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นระบบ 

 



- ๑๐ - 
 

 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. โครงงาน/กิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ 
 ๒. ภาพถ่ายวัสดุ อุปกรณ ์หรือครุภัณฑ ์ที่ศิษย์เก่าบริจาคให้กับสถาบัน 
 ๓. ระเบียบ/ค าสั่ง ที่เก่ียวข้องกับกองทุนศิษย์เก่า หรือภาพถ่ายการมอบทุนการศึกษาของศิษย์เก่า 
 ๔. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงฐานข้อมูลของศิษย์เก่า และการสื่อสารกับศิษย์เก่า เช่น หนังสือ
เชิญประชุมศิษย์เก่า รายงานการประชุมศิษย์เก่า การติดต่อสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดีย เป็นต้น 
 ๖. ผลงานสร้างสรรค์ของศิษย์เก่าท่ีเป็นที่ยอมรับ/ยกยอ่ง 
 
 

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู/อาจารย์ 

 สถานศึกษาของกองทัพ มีครู/อาจารย์ประจ าที่มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน สามารถพัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่หลักสูตร
ก าหนดมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ และน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหน่วยงาน 
กองทัพ สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อนักเรียน/นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕  ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 

ค้าอธิบาย 
 ครู/อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน สามารถพัฒนา
นักเรียน/นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

 ก้าหนดค่าน้้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ (รร.จปร,วพม.,วพบ.) 
วุฒิการศึกษา 

ต้าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 

รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๑ 

   
 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 

  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า  
X ๑๐๐  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
 

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน 



- ๑๑ - 
 

 
 

หมายเหตุ :  โรงเรียนเหล่าทัพ ใช้เกณฑ์การประเมินตามตาราง และให้เทียบเคียงดังนี้ 
  ๑) วุฒิการศึกษา 
  ให้อาจารย์ผู้สอนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ และวิทยาลัยการทัพเรือ 
เทียบเท่าปริญญาโท เนื่องจากเป็นสาขาวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญทางทหาร 
  ๒) ต าแหน่งทางวิชาการ 
   ให้อาจารย์ผู้ สอนที่มีประสบการณ์ เป็นผู้ บั งคับการเรือหรือนักบินมาแล้วไม่ต่ ากว่ า                                      
๓ ปี เทียบเท่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และมีประสบการณ์เป็นผู้การเรือหรือนักบินมาแล้ว ไม่ต่ ากว่า ๕ ปี เทียบเท่า
รองศาสตราจารย์ 

ก้าหนดค่าน้้าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ (วพม.) 
วุฒิการศึกษา 

ต้าแหน่งทางวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ ๐ ๓ ๖ 

ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี้ 
  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า  
X ๑๐๐  จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 
 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น ๓.๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

หมายเหตุ : ไม่นับปริญญากิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์คลินิก  ศาสตราจารย์ภิชาน 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า มีอาจารย์ประจ ามีวุฒิปริญญาที่ไม่ได้รับการ
รับรองจากต้นสังกัด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. ปริญญาบัตรของครู/อาจารย์ 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ของคร/ูอาจารย์ 
 ๓. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือเอกสารที่แสดงการส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ
หรือวิทยาลัยการทัพ 
 ๔. ประวัติย่อ หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การท างานเป็นผู้บังคับการเรือ หรือนักบิน 
  ๕. แบบบันทึกข้อมูลการก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์เป็นรายคน และรายรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒ - 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖  ครู/อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 

ค้าอธิบาย 
 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าที่มีคุณภาพและได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับสากล หรือผลงานสร้างสรรค์ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ  และมีการเผยแพร่
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  
(๑)  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าที่มีผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ 

การตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ (๒ คะแนน) 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าที่มีผลงานวิจัยงานสร้างสรรค ์
ทีไ่ด้รับการตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่   

X ๑๐๐ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๕๐ ของจ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
เท่ากับ ๒ คะแนน 
 

(๒)  ร้อยละของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และ/หรืองานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (๓ คะแนน) 
 

 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
X ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
 

 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐ ของจ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
เท่ากับ ๓ คะแนน 
 

ผลงานวิจัย 
การตีพิมพ์งานวิจัย ค่าน้้าหนัก 

มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ ๐.๒๐ 
มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔๐ 
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal  
Centre (TCI) กลุ่ม ๒ หรือ 

๐.๖๐ 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal  
Centre (TCI) กลุ่ม ๑ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) 
หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3,Q4  หรือเทียบเท่า 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

๐.๘๐ 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากลISI หรือ Scopus Q1,Q2หรือเทียบเท่า 
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 

๑.๐๐ 
 

 

http://www.scimagojr.com/


- ๑๓ - 
 

 
 

ผลงานสร้างสรรค์ 
การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้้าหนัก 

มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online ๐.๒๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชาติ ๐.๖๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘๐ 
มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐๐ 

เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่ามีอาจารย์คัดลอกผลงาน แต่ละสถาบันมิได้
ด าเนินการลงโทษ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายชื่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 ๒. รายชื่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัย 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยสู่สาธารณะ ในลักษณะต่างๆ เช่น เล่มวารสารวิชาการที่น าผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ หนังสือ
เชิญไปร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ก าหนดการเผยแพร่ ภาพถ่ายสื่ออิเล็กทรอนิคส์ ภาพถ่ายแสดง
การเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานต่างๆ เป็นต้น 
 ๔. แบบบันทึกการก าหนดค่าน้ าหนัก และการตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 ๕. สิทธิบัตรของผลงานวิจัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗  ครู/อาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์ 
ค้าอธิบาย 
 ครู/อาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  
ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานวิจัย /งานสร้างสรรค์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารสถาบัน/ผู้บริหารสถาบันหรือสภาสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ที่ได้น าไปใช้
ประโยชน์ ต่อจ านวนอาจาย์ประจ า/นักวิจัยประจ าทั้งหมด (๕ คะแนน) 
 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าทีม่ีผลงานที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ 
จ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าทัง้หมดที่มผีลงาน 

 

X  ๑๐๐ 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๕๐ ของจ านวนอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าทั้งหมด
ที่มีผลงาน เท่ากับ ๕ คะแนน 

เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่ามีอาจารย์ประจ าและ/หรือนักวิจัยประจ าละเมิด
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/คัดลอกผลงาน แตส่ถาบันมิได้ด าเนินการลงโทษ 
 



- ๑๔ - 
 

 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายชื่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
 ๒. รายชื่ออาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัย 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในรายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
 ๔. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่น าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
 ๕. แบบบันทึกข้อมูลการน าผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์เป็นรายบุคคล และรายรวม 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘ ครู/อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ 

ค้าอธิบาย 
 ครู/อาจารย์ประจ าที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและ/หรือต่างประเทศ และได้น าความรู้กลับมา
ขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอ
ผลงาน อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่เพ่ิมพูนความรู้ฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชม./ปี  
และมีการขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

 
X  ๑๐๐ 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ  ๘๐ ของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด เท่ากับ ๕ คะแนน 

เงื่อนไข : ๑. การน าความรู้กลับมาขยายผล ตรวจสอบจากรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงานฯ 
และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย ที่น าความรู้ที่ได้รับมาขยายผล 

๒. คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่ามีครู/อาจารย์ละทิ้งการสอน 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายชื่อครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 ๒. รายชื่อครู/อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาโดยการศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/
ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงาน 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ เช่น วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
โครงการ/กิจกรรม ค าสั่งเดินทางไปราชการ หรือค าสั่งที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 ๔. แบบบันทึกจ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนา ของอาจารย์ประจ า เป็นรายคนและรายรวม 
 ๕. หนังสือรายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาต่าง ๆ พร้อมข้อเสนอแนะ ในการ
น ามาใช้ประโยชน์ 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาต่าง ๆ ไปใช้
ประโยชน์ 
 



- ๑๕ - 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙  ครู/อาจารย์ ปฏบิัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูทหารไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
มีกระบวนการส่งเสริมให้ครู อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการก ากับ ดูแลการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการด าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการด าเนินการวางแผน 
ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑ์การประเมิน  
 ๑. ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร ต่อ
จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด (๒ คะแนน) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด เท่ากับ ๒ คะแนน 

 ๒. มีคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร (๑ คะแนน)  
 ๓. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร และ มีการประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี (๑ คะแนน)  
 ๔. ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร อยู่ใน
ระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด (๑ คะแนน) 
 

 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าผ่านการประเมินจรรยาบรรณวชิาชีพครู/ครูทหาร  
อยู่ในระดับ ดี – ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

 
X  ๑๐๐ 

 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายชื่อครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 ๒. รายชื่อครู/อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร และไม่ถูกลงโทษ 
 ๓. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
 ๔. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
 ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
 ๖. แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
 ๗. แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร เป็น รายคน รายรวม 
 
 
 
 
 

  

จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 
X ๑๐๐ 

 จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 



- ๑๖ - 
 

 
 

มาตรฐานที ่๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน 

 สถานศึกษาของกองทัพมีการบริหารการพัฒนาหลักสูตร  ทั้งในด้านวิทยาการอุดมศึกษาและ
วิทยาการทหาร ให้ตอบสนองต่อการผลิตบุคลากรตามวัตถุประสงค์ของกองทัพ พัฒนาการเรียนการสอนให้
ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี วิทยาการและความต้องการของกองทัพ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
โดยเน้นการปฏิบัติจริงและส่งเสริมประสบการณ์จริง  โดยบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมี
ความสามารถในการถ่ายทอด รวมทั้งมีการน าผลงานวิจัยมาจัดการเรียนการสอน มีหลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลที่มีมาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ความต้องการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปิด – ปิดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด 
ทุกหลักสูตร มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนด มีการน าผล
ประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน  
(๑)  หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/ 

สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๑ คะแนน) 
(๒)  มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย ๒ ครั้ง /ปี (๑ คะแนน) 
(๓)  มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานที่ 

เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน ( ๑ คะแนน) 
(๔)  มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๓ -  ๖ ปี (๑ คะแนน) 
(๕)  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษามาปรับปรุง 

หลักสูตร (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรการศึกษา 
 ๒. หนังสืออนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการประเมินหลักสูตร  เช่น  ผลงานวิจัยการประเมินหลักสูตร 
แบบประเมินหลักสูตร  รายงานการประชุมประเมินหลักสูตร  เป็นต้น 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการปรับปรุงหลักสูตร  เช่น  ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรเก่า
และหลักสูตรใหม ่
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
มาปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 



- ๑๗ - 
 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพด าเนินการให้ครู/อาจารย์ จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการ
สอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค ์

เกณฑ์การประเมิน  
(๑)  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จ านวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของจ านวน
รายวิชาทั้งหมด (๑ คะแนน) 

(๒)  มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ก าหนด (๑ คะแนน)  
(๓)  ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก  

(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ านวนรายวิชาทั้งหมด (๑ คะแนน)  
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนด ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนรายวิชาทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 
 

(๔)  ร้อยละของจ านวนคร/ูอาจารย์ผู้สอนที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จาก 
คะแนนเต็ม ๕) ต่อจ านวนครู/อาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนด ร้อยละ ๘๐ ของ จ านวนครู/อาจารย์ผู้สอนทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 

(๕)  มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรการศึกษา 
 ๒. ตารางสอน 
 ๓. แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และรายหัวข้อ 
 ๔. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. แบบบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา และรายรวม 
 ๖. แบบประเมินครู/อาจารย์ผู้สอน 
 ๗. แบบบันทึกผลการประเมินครู/อาจารย์ผู้สอน เป็นรายคน และรายรวม 

  

จ านวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก 
 (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 

 จ านวนรายวิชาทั้งหมด  
 

  

จ านวนครู/อาจารย์/ผู้สอนที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก 
 (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 

 จ านวนครู/อาจารย์ผู้สอนทั้งหมด  
 



- ๑๘ - 
 

 
 

 ๘. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง
แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา  แผนการ
สอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพด าเนินการให้ครู/อาจารย์ ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด  และ
ประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  
ที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและ
หลากหลาย ตลอดจนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน (รร.จปร,วพม.,วพบ.) 
 (๑)  มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด และครู/อาจารย์
แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน) 
 (๒) มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/
แผนการสอน (๑ คะแนน) 
 (๓) มีการแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบอย่างน้อย  ๑ - ๒ครั้ง/ปี
การศึกษา (๐.๕ คะแนน)   
 (๔) มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือความโปร่งใส 
และยุติธรรม (๑ คะแนน) 

(๕) มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (๑ คะแนน) 
 (๖) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (๐.๕ คะแนน) 

 เกณฑ์การประเมิน (รร.สธ.ทบ.) 
   (๑) มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด และครู/อาจารย์
แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน) 
 (๒)  มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/
แผนการสอน (๑ คะแนน) 
 (๓) มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือความโปร่งใส 
และยุติธรรม (๑ คะแนน)  
 (๔)  มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (๑ คะแนน) 
 (๕)  มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากหน่วย 
ต้นสังกัด เช่น หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลของกรมยุทธศึกษาเหล่าทัพ เป็นต้น 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการแจ้งหลักเกณฑ์  วิธีการวัด  และประเมินผล  ให้นักเรียน/ 
นักศึกษาทราบ  เช่น  ก าหนดห้วงเวลาในตารางสอน  หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน  เป็นต้น 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
เช่น  หนังสือรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นต้น 
 ๔. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ หรือเลือกข้อสอบ 



- ๑๙ - 
 

 
 

 ๕. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 ๖. แบบบันทึกคะแนนของนักเรียน/นักศึกษาที่สอบตก หรือไม่ผ่าน 
 ๗. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการสอนซ่อมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนที่สอบตก หรือไม่ผ่าน เช่น 
โครงการ/กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมความรู้ การมอบหมายงานให้ศึกษาเพ่ิมเติม การสอบปากเปล่า เป็นต้น 
 ๘. ผลการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายวิชา 
 ๙. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการวิเคราะห์ข้อสอบ  มาปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบใน
ครั้งต่อไป  เช่น  หนังสือรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งต่อไป  รายงาน
การประชุมเพ่ือพัฒนาข้อสอบ  เป็นต้น 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
การให้บริการ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียน/นักศึกษาอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการประเมินที่ได้ไปพัฒนาการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

เกณฑ์การประเมิน  
๑. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ

รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (๑ คะแนน) 
๒. มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน (๑ คะแนน) 
๓. มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน (๑ คะแนน) 
๔. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ

รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (๑ คะแนน) 
๕. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนงานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ที่ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
การให้บริการ และแหล่งฝึกปฏิบัติ 
 ๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนงานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน  ตามแผนงานการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๔. แบบประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ อุปกรณ ์เทคโนโลยี การให้บริการ
และแหล่งฝึกปฏิบัติ 
 ๕. แบบบันทึกผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมิน  มาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เช่น 
หนังสือรายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปีต่อไป  รายงานการ 
ประชุม  เป็นต้น 
 
 
 



- ๒๐ - 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น้า 

 สถานศึกษาของกองทัพมีการฝึกศึกษาวิชาทหาร และภาวะผู้น า การฝึกอบรม การปลูกฝัง
อุดมการณ์ และการจัดกิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติและสร้างเสริมประสบการณ์จริง มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีจิตวิญญาณ ทักษะ และความรอบรู้ในการเป็นทหารอาชีพ มีความจงรักภักดี และสามารถสละ
เลือดเนื้อและชีวิต เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้ มีภาวะผู้น าทางทหาร สามารถเผชิญกับภัยคุกคาม
รวมทั้งความยากล าบากและอุปสรรคปัญหาต่างๆ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีบุคลากร 
การฝึกอบรมทางทหารที่มีคุณภาพ และอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัย ตลอดจนมีการระดมทรัพยากร ทั้งด้าน
บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ยุทโธปกรณ์  และสิ่งอ านวยความสะดวก รวมทั้งความร่วมมือ 
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔ กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า   

ค้าอธิบาย (รร.จปร.) 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าเป็นไปตามหลักสูตร เพ่ือเสริมสร้าง
ผู้น าทางทหารให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ  
มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร รวมทั้งมีการประเมินผลและน าผล 
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การพิจารณา   
(๑)  มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าในหลักสูตร (๑ คะแนน) 
(๒)  มีหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าตามหลักสูตร (๑ คะแนน) 
(๓)  จ านวนหน่วยกิตรวมของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า ไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยกิต  

(๐.๕ คะแนน) 
(๔)  จ านวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า ๘ สัปดาห์/ป ีหรือมีระยะเวลาการฝึก 

ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐ ชั่วโมง ส าหรับหลักสูตร ๔ ปี และไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ชั่วโมง 
ส าหรับหลักสูตร ๕ ปี (๐.๕ คะแนน) 

(๕)  มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (๑ คะแนน) 
(๖)  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. หลักสูตรการศึกษา (ส่วนที่แสดงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า) 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  เช่น  ตารางสอน 
ประมวลรายวิชา  โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
 ๓. แบบประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและ    
ภาวะผู้น า  เช่น  หนังสือรายงานผลการประเมินการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงปีต่อไป  รายงานการประชุม  เป็นต้น 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๔ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตผู้น าทางทหารที่เหมาะสมกับสภาวะ 
         ปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ  

ค้าอธิบาย (วพม.,วพบ.) 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  
ให้ผู้เรียน มีคุณลักษณะทางทหารและผู้น าทางทหาร ควบคู่กับวิชาชีพของตน ตลอดจนการให้บริการ 
แก่ชุมชน สังคมที่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน  ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน สอดคล้องกับความต้องการ
ของกองทัพ  

เกณฑ์การพิจารณา     
(๑)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (๑ คะแนน) 
(๒)  หลักสูตรตอบสนองปรัชญา และวัตถุประสงค์ของสถาบัน (๑ คะแนน) 
(๓)  มีการจัดการฝึกอบรมทางทหาร/วิชาชีพ ตรงตามหลักสูตรและตามแผนการปฏิบัติ (๑ คะแนน)  
(๔)  มีการประเมินผลการฝึกอบรมทางทหาร/การฝึกปฏิบัติทางวิชาชีพ (๑ คะแนน) 
(๕)  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร/วิชาทางทหาร/วิชาชีพ (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. หลักสูตรการศึกษา (ส่วนที่แสดงการฝึกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ) 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการฝึกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ  เช่น  ตารางสอน 
ประมวลรายวิชา  โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
 ๓. แบบประเมินผลการฝึกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมิน  มาปรับปรุงการฝึกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ
เช่น  หนังสือรายงานผลการประเมินการฝึกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ  พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ปีต่อไป  รายงานการประชุม  เป็นต้น 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕ บุคลากรทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหาร และภาวะผู้น าที่มีคุณภาพ     

ค้าอธิบาย (รร.จปร.) 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีบุคลากรทางการฝึกศึกษาและอบรมด้านการทหารที่มีประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงานทางทหาร เคยเป็นผู้บังคับหน่วยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป ผ่านการ
ฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน หรือมีคุณวุฒิปริญญาโททางทหาร หรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
เสนาธิการเหล่าทัพขึ้นไป และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหารเป็นที่ยอมรับของกองทัพ 

เกณฑ์การพิจารณา 
(๑)  มีประสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป (๑ คะแนน) 

 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 
 
 

 

จ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารที่มปีระสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหาร  
หรือจบการศึกษาระดับผู้บังคับกองร้อยขึ้นไป X ๑๐๐ 
จ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารทั้งหมด 

 



- ๒๒ - 
 

 
 

(๒)  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางทหาร (๑ คะแนน) 
  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 
 

(๓)  ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน (๑ คะแนน) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 
 

(๔)  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหารเป็นที่ยอมรับของกองทัพ (๑ คะแนน) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 
  

(๕)  มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพขึ้นไป (๑ คะแนน)
  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. รายชื่อครูฝึกศึกษาและอบรมวิชาทหารทั้งหมด 
 ๒. รายชื่อครูฝึกศึกษาและอบรมวิชาทหาร  ที่มีประสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหาร  ประสบการณ์
ในการปฏิบัติงานทางทหาร  พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีประสบการณ์  เช่น  ประวัติย่อ  เป็นต้น 
 ๓. รายชื่อครูฝึกศึกษาและอบรมวิชาทหาร  ที่ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน 
พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหาร  เช่น  ประกาศนียบัตร 
ประวัติย่อ  เป็นต้น 
 ๔. รายชื่อครูฝึกศึกษาและอบรมวิชาทหาร  ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโททางทหาร หรือ
ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพขึ้นไป  พร้อมเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา เช่น 
วุฒิบัตร  ประกาศนียบัตร  ประวัติย่อ  เป็นต้น 
 ๕. แบบบันทึกรายชื่อครูฝึกศึกษาและอบรมวิชาทหาร  ที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรมฯ  
ตามข้อ ๑ - ๔  เป็นรายคนและรายรวม 

 

จ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารที่มปีระสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางทหาร  
X ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารทั้งหมด 
 

 

จ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารทีผ่่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน  
X ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารทั้งหมด 
 

 

จ านวนบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางทหารเป็นที่ยอมรับของกองทัพ 
X ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารทั้งหมด 
 

 

จ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือส าเร็จการศึกษา 
หลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพขึ้นไป  X ๑๐๐ 

จ านวนบุคลากรทางด้านวิชาทหารทั้งหมด 
 



- ๒๓ - 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๕ การบริหารจัดการครู/อาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครูปกครอง และนายทหารปกครอง   

ค้าอธิบาย (วพม.วพบ.) 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีระบบการคัดเลือกอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครู/อาจารย์ปกครอง 
และนายทหารปกครอง จากผู้มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร ทั้งภายในและภายนอก
กองทัพ มีการก าหนดหน้าที่และภาระงานของอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครู/อาจารย์ปกครอง และ
นายทหารปกครองอย่างชัดเจน มีการปฐมนิเทศ อาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครู/อาจารย์ปกครอง 
นายทหารปกครองใหม่ รวมทั้งมีการจัดครูพ่ีเลี้ยงนิเทศการปฏิบัติ ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลการสอน  
เพ่ือน ามาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝึกศึกษา และการอบรม 

เกณฑ์การพิจารณา   
(๑)  มีระบบการคัดเลือกอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครู/อาจารย์ปกครอง และนายทหาร 

ปกครอง (๑ คะแนน)    
(๒)  มีการก าหนดหน้าที่และภาระงานของอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครู/อาจารย์ปกครอง 

และนายทหารปกครอง (๑ คะแนน) 
(๓)  มีการปฐมนิเทศ อาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครู/อาจารย์ปกครอง และนายทหารปกครองใหม่  

รวมถึงการจัดครูพี่เลี้ยง (๑ คะแนน) 
(๔)  มีประเมินผลการสอนของอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก และครู/อาจารย์ปกครอง 

 นายทหารปกครอง (๑ คะแนน) 
(๕)  มีการน าผลการประเมินการสอนมาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝึกศึกษา  

และการอบรม (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. รายชื่อครู/อาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครู/อาจารย์ปกครอง และนายทหารปกครองทั้งหมด 
 ๒. คู่มือหรือหลักเกณฑ์การคัดเลือกครู/ อาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครู/ อาจารย์ปกครอง
และนายทหารปกครอง 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก าหนดหน้าที่ภาระงานของครู/อาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร   
ครูฝึก คร/ูอาจารย์ปกครอง และนายทหารปกครอง  เช่น  คู่มือครู/อาจารย์  ค าสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่  เป็นต้น 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการปฐมนิเทศ คร/ู อาจารย์วิชาทหาร  ครูทหาร  ครูฝึก  คร/ู 
อาจารย์ปกครอง  และนายทหารปกครองใหม่  เช่น  โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง  คู่มือครู/อาจารย์  ค าสั่ง
ให้ปฏิบัติหน้าที่  เป็นต้น 
 ๕. แบบประเมินผลการสอนของครู/อาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครู/อาจารย์ปกครอง และ
นายทหารปกครองใหม ่
 ๖. แบบบันทึกผลประเมินการสอนของครู/ อาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครู/อาจารย์ปกครอง
และนายทหารปกครอง  เป็นรายคนและรายรวม 
 ๗. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และ
การฝึกอบรม  เช่น  หนังสือรายงานผลประเมินการสอนพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปีต่อไป  รายงาน
การประชุม  เป็นต้น 
 
 
 



- ๒๔ - 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖  ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า  

ค้าอธิบาย (รร.จปร.) 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ ก ากับดูแลการฝึกศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีการวัดและประเมินผลการฝึกวิชาทหารและ
การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า รวมทั้งมีการน าผลการประเมินน ามาปรับปรุง พัฒนาการฝึกวิชาทหารและ 
การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า ตลอดจนมีการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือใช้สนับสนุน  
การฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 

เกณฑ์การพิจารณา   
(๑)  มีแผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (๑ คะแนน) 
(๒)  มีการฝึกตามแผนที่ก าหนด (๑ คะแนน) 
(๓)  มีการประเมินผลการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (๑ คะแนน) 
(๔)  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้าง 

คุณลักษณะผู้น า (๑ คะแนน) 
(๕)  มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
 ๒. แบบประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมิน  มาปรับปรุงการฝึกวิชาทหารและการเสริมสร้าง
คุณลักษณะผู้น า  เช่น  หนังสือรายงานผลการประเมินการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า
พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงปีต่อไป  รายงานการประชุม  เป็นต้น 
  ๔. นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  ที่ใช้ในการสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาทหาร  และการเสริมสร้าง 
คุณลักษณะผู้น า 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖  ประสิทธิผลของการฝึกภาคปฏิบัติ หรือภาคสนาม  

ค้าอธิบาย (วพม,วพบ.) 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีแผนการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม มีหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับดูแล
การฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม ให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด มีการวัดและประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติ 
หรือภาคสนาม รวมทั้งมีการน าผลการประเมินน ามาปรับปรุง พัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม 
ตลอดจนมีการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือใช้สนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม  

เกณฑ์การพิจารณา   
(๑)  มีแผนการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 
(๒)  มีการฝึกตามแผน (๑ คะแนน) 
(๓)  มีการประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 
(๔)  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 
(๕)  มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 
 
 



- ๒๕ - 
 

 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนการฝึกภาคปฏิบัติทางวิชาชีพที่เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันทางทหาร หรือภาคสนาม 
 ๒. แบบประเมินผลการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม 
เช่น หนังสือรายงานผลการประเมินการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม  พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุง       
ปีต่อไปรายงานการประชุม เป็นต้น 
  ๔. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ใช้ในการสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๗  ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษา  

ค้าอธิบาย (รร.จปร.) 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษาวิชาทหารและ 
การเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า โดยมีแผนการระดมทรัพยากร และมีการระดมทรัพยากรทั้งในและ 
นอกสถานศึกษา เป็นผลให้การด าเนินงานการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดในหลักสูตร และก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกศึกษาวิชาทหาร
และการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น าอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การพิจารณา 
(๑)  มีแผนการระดมทรัพยากร (๑ คะแนน) 
(๒)  มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (๑ คะแนน) 
(๓)  มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน (๑ คะแนน) 
(๔)  ทรัพยากรการฝึกศึกษาสามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึกศึกษาได้ (๑ คะแนน) 
(๕)  ทรัพยากรการฝึกศึกษาสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

(๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนการระดมทรัพยากรภายในและหรือภายนอกสถาบัน เพ่ือใช้ในการฝึกศึกษา ได้แก่ วัสดุ
อุปกรณ ์ครุภัณฑ ์สถานที่ บุคลากร เป็นต้น 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าทรัพยากรจากหลายหน่วยภายในสถาบัน มาสนับสนุนการ
ฝึกศึกษา เช่น ค าสั่งประกอบการฝึกศึกษา ภาพถ่าย เป็นต้น 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน  มาสนับสนุนการฝึกศึกษา
เช่น ค าสั่งประกอบการฝึก ภาพถ่าย เป็นต้น 
 ๔. แบบประเมินผลการใช้ทรัพยากรการฝึกศึกษา 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการใช้ทรัพยากรการฝึกศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เช่น  ภาพถ่าย 
ผลการประเมินการใช้ทรัพยากรการฝึกศึกษา  รายงานการประชุม  เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๗  ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษา   

ค้าอธิบาย (วพม.,วพบ.) 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม  
โดยมีแผนการระดมทรัพยากร และมีการระดมทรัพยากรทั้งในและนอกสถานศึกษา เป็นผลให้การด าเนินงาน 
การฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดในหลักสูตร และก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนามอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การพิจารณา   
(๑)  มีแผนการระดมทรัพยากร (๑ คะแนน) 
(๒)  มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (๑ คะแนน) 
(๓)  มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน (๑ คะแนน) 
(๔)  ทรัพยากรการฝึกศึกษาสามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึกศึกษาได้ (๑ คะแนน) 
(๕)  ทรัพยากรการฝึกศึกษาสามารถก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

(๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนการระดมทรัพยากรภายในและหรือภายนอกสถาบัน เพ่ือใช้ในการฝึกศึกษา  ได้แก่  วัสดุ 

อุปกรณ ์ครุภัณฑ ์สถานที่ บุคลากร เป็นต้น 
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าทรัพยากรจากหลายหน่วยภายในสถาบัน  มาสนับสนุนการฝึก 

ศึกษา  เช่น  ค าสั่งประกอบการฝึกศึกษา  ภาพถ่าย  เป็นต้น 
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน าทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน  มาสนับสนุนการฝึกศึกษา 

เช่น  ค าสั่งประกอบการฝึก  ภาพถ่าย  เป็นต้น 
๔. แบบประเมินผลการใช้ทรัพยากรการฝึกศึกษา 
๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการใช้ทรัพยากรการฝึกศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  เช่น  ภาพถ่าย 

ผลการประเมินการใช้ทรัพยากรการฝึกศึกษา  รายงานการประชุม  เป็นต้น 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘ คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์  

ค้าอธิบาย (รร.จปร.,วพม.,วพบ) 
 การก าหนดคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๖ ลง ๑ มี.ค.๕๖ 
ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม   
มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทักษะการวิเคราะห์  
เชิงตัวเลข มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิชาชีพทหาร มีภาวะ
ผู้น าทางทหาร การเป็นผู้น าหน่วยทหารขนาดเล็ก ในระดับผู้บังคับหมวด หรือผู้บังคับหน่วยรักษาพยาบาล 
หรือหน่วยเสนารักษ์ขนาดเล็ก มีวินัย รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นทหารอาชีพ รู้แบบธรรมเนียมทหาร  
บุคลิกลักษณะการวางตนที่เหมาะสม ส านึกในหน้าที่ รับผิดชอบของตน สามารถปฏิบัติการทางทหาร  
ธ ารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร อุทิศตนเพ่ือชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
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เกณฑ์การพิจารณา   
(๑)  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มี อุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ  ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (๑ คะแนน) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 

(๒)  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผู้น า ทางทหารที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมและ
จริยธรรม กล้าหาญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร  
มีความสามัคคี ในหมู่คณะ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (๑ คะแนน) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 

(๓)  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร เข้าใจบทบาท
และหน้าที่ของการรักษาความม่ันคงและการป้องกันประเทศ อยู่ในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (๑ คะแนน) 

 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 

(๔)  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อได้  อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (๐.๕ คะแนน) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ๐.๕ คะแนน 
 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผู้น า ทางทหารที่ดี มีวินัย  
มีคุณธรรมและจริยธรรม อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร อยู่ในระดับดีขึ้นไป      
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน อยู่ในระดับดี
ขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
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(๕)  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถ
วิเคราะห์และประมวลผลความรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑  
จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (๐.๕ คะแนน) 

 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ๐.๕ คะแนน 

(๖)  ร้ อยละของจ านวนผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษา ที่ มี ทั กษะในการสื่ อสารทั้ งภาษา ไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด (๐.๕ คะแนน) 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ๐.๕ คะแนน 

(๗)  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะ
และการวางตัวที่เหมาะสม อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด (๐.๕ คะแนน) 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด เท่ากับ ๐.๕ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๒. แบบประเมินคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีครอบคลุมด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๒.๑ ด้านอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒.๒ ด้านผู้น าทางทหารที่ดี  มีวินัย  มีคุณธรรมและจริยธรรม  กล้าหาญ  มีความซื่อสัตย์สุจริต    
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มีความสามัคคีในหมู่คณะ และสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได ้
 ๒.๓ ด้านความรู้ ความสามารถในวิชาชีพทหาร เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการรักษาความมั่นคง
และการป้องกันประเทศ 
 ๒.๔ ด้านความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตน 
ในการปฏิบัติงานและศึกษาต่อได้ 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถ
วิเคราะห์และประมวลผลความรู้ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 

ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ้นไป 

 (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

 
 
 

X ๑๐๐ 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะ 
และการวางตัวที่เหมาะสม อยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 



- ๒๙ - 
 

 
 

 ๒.๕ ด้านทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์และประมวลผล
ความรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๖ ด้านทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
 ๒.๗ ด้านสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะและการวางตัวที่เหมาะสม 
 ๓. แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาในด้านต่างๆ ตามข้อ ๒ เป็นรายคน
และรายรวม 
 

มาตรฐาน ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
 
 
 

 สถานศึกษาของกองทัพ มีวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณผู้เรียน
เอกลักษณ์สถานศึกษา มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีเป็นแนวทางในการด าเนินงาน มีการบริหารจัดการโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล โดยมีสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน ก ากับ ดูแล การพัฒนาสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยง เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตามบริบทของ
สถานศึกษามีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามหน้าที่ มีการพัฒนาความรู้ 
และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ มีระบบบริหารจัดการงบประมาณที่มีความโปร่งใส 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๙ การด าเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

ค้าอธิบาย 
 คณะกรรมการสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบันมีผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ 
ซึ่งก าหนดไว้ในค าสั่ง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใต้บริบทของเหล่าทัพ โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย 
ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เกณฑ์การประเมิน 
  ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
 ๑.๑ มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์
สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้  
 ๑.๒ มีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
 ๑.๓ มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่ก าหนด  
 ๑.๔ มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เช่น มีการก าหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ปี 
จัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า ก ากับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
จ านวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี  
 ๑.๕ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติ ๕ ข้อเท่ากับ ๒ คะแนน 
  ๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
 สถานศึกษาน าเสนอหลักฐาน ในประเด็นต่อไปนี้  
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 ๒.๑ มีการเสนอรายงานประจ าปี/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
(๑ คะแนน) 
 ๒.๒ มีคะแนนผลการประเมินรายปีโดยหน่วยงานต้นสังกัด (๑ คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากับ ๑ คะแนน 
 ๒.๓ สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติต่างๆ ที่เกิดจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (๑ คะแนน) โดยพิจารณาเพ่ิมเติมจาก 
  ๑) ผลการสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
  ๒) ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด    
   ๓) ผลการสัมภาษณ์ครู/อาจารย์ จ านวน ๓ – ๔ คน 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า  มีการออกใบประกาศนียบัตรการส าเร็จ
การศึกษาให้กับผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงนโยบายการด าเนินงานที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างอัตลักษณ์ผู้เรียน
และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  รวมทั้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจ าปี  เช่น  รายงานการประชุม 
เอกสารการอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจ าปี  เป็นต้น 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเห็นชอบหลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/
หน่วยงานต้นสังกัด 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารสถาบันในการปฏิบัติงาน 
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ก าหนด เช่น รายงานการประชุม เป็นต้น 
 ๔. หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และค าชี้แจงหรือรายละเอียดแนวทางการประชุม 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงฐานข้อมูลสารสนเทศ  เช่น  ฐานข้อมูลครู/อาจารย์ ฐานข้อมูลนักเรียน/
นักศึกษา  ฐานข้อมูลการเงินและงบประมาณ  ฐานข้อมูลครุภัณฑ์  ฐานข้อมูลหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ฐานข้อมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  และฐานข้อมูลการบริการทางวิชาการ  เป็นต้น 
 ๖. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 ๗. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๘. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษา  ที่เกิดจากการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒๐ การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค้าอธิบาย 

 ผู้บริหารสถานศึกษามีผลการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดโดยสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล  
มีระบบตรวจสอบการท างานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๔ คะแนน) 
  ๑.๑ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการ
ประเมินตนเอง (๑ คะแนน) 
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   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็มของผลประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 
เท่ากับ ๑ คะแนน 
  ๑.๒ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทุกหน่วย 
โดยผู้บริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากับ ๑ คะแนน 
  ๑.๓ มีรายงานงบการเงินเสนอหน่วยงานต้นสังกัด (๑ คะแนน) 
  ๑.๔ มีจ านวนอาจารย์ต่อนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑ์ในทุกหลักสูตร (๑ คะแนน) 
 

 

จ านวนหลักสูตรที่มีอาจารย์ต่อนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑ์ 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 

 

X  ๑๐๐ 

 ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน 

 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๑ คะแนน) 
 มีผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ : ใช้เกณฑ์ สกอ. หรือต้นสังกัดในการก าหนดจ านวนอาจารย์ต่อนักเรียน/นักศึกษา 

เงื่อนไข : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง  ๑ คะแนนหากพบว่า  มีการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง โดยไม่ได้รับ    
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และไม่ผ่านการอนุมัติหรือรับทราบจากต้นสังกัด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา  โดยการ
ประเมินตนเอง 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทุกหน่วย
โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๓. รายงานงบการเงิน 
 ๔. รายชื่อครู/อาจารย์ ของแต่ละหลักสูตร 
 ๕. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาแต่ละหลักสูตร 
 ๖. ค าสั่งฯ แต่งตั้งครู/อาจารย์ผู้สอน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒๑ การบริหารความเสี่ยง 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมินสถานการณ์จัดล าดับ
ความส าคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงส่งผลให้ลดสาเหตุและโอกาส 
ที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม 
 ตัวอย่างประเภทความเสี่ยง  
 ๑. การคุ้มครองสิทธิเยาวชนและรับผิดชอบคุณภาพบัณฑิต 
 ๒. การคัดกรอง ดูแลนิสิต นักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 

 ๓. การออกกลางคันซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา (การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
การทะเลาะวิวาท การพนัน การมั่วสุม การควบคุมอารมณ์ การเสพสิ่งเสพติดและการติดเกมส์ เป็นต้น) 
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 ๔. การเกิดอุบัติเหตุภายในและบริเวณรอบสถาบัน 

 ๕. การก าหนดความเสี่ยงอื่นตามบริบทของสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ ซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/
ผู้บริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
  ๑.๒ มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
  ๑.๓ มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น 
  ๑.๔ มีการก าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยงให้น้อยลง 
 ๑.๕ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติ ๕ ข้อ เท่ากับ ๒ คะแนน 

 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริการจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ สามารถควบคุมความเสี่ยงล าดับที่  ๑ – ๕ จากที่ก าหนด (๑ คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได ้๕ ข้อ เท่ากับ ๑ คะแนน 
 ๒.๒ สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามท่ีก าหนด (๑ คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ปฏิบัติได้ทุกเรื่อง เท่ากับ ๑ คะแนน 
 ๒.๓ ไม่ปรากฏเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่ก าหนด (๑ คะแนน) 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่ามีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น โดย
พิจารณาจากความรุนแรง ความถี่ และละเลย ไม่มีการแก้ไข ป้องกัน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. ค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการระบุและจัดอันดับความเสี่ยง 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง   และประเมิน   
ผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก าหนดวิธีการ  มาตรการ  กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด  และลด
ความเสี่ยงให้น้อยลง 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการก ากับ  ติดตาม  ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  และรายงาน
ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 



- ๓๓ - 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการพัฒนาบุคลากรประจ าสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ เช่น  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ เป็นต้น
ให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ (ไม่นับรวม
ทหารกองประจ าการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร) 

เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
ที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ านวนบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 
 

 

จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ/ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ได้รับอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย ๒๐ ชม./ปี  

X ๑๐๐ จ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 
 

 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนบุคลากรประจ าสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ
ทั้งหมด เท่ากับ ๕ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด (ไม่รวมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด  พลขับ  และเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร) 
 ๒. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ ธุรการที่ได้รับการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ 
การอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ ์
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ  เช่น  วุฒิบัตร  ประกาศนียบัตร
โครงการ/กิจกรรม  ค าสั่งเดินทางไปราชการ  หรือค าสั่งที่เก่ียวข้อง  เป็นต้น 
 ๔. แบบบันทึกจ านวนชั่วโมงท่ีได้รับการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ ธุรการ  
เป็นรายคนและรายรวม 
 

มาตรฐานที่ ๖ ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 

 สถานศึกษาของกองทัพ ให้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ 
กองทัพ ในรูปแบบต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของครู/อาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตลอดจนมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 



- ๓๔ - 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒๓ การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพสนับสนุนให้ครู/อาจารย์ น าความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญ
ไปบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได้  

เกณฑ์การประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม/กองทัพ 
  ๑.๒ มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
  ๑.๔ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
  ๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถาบัน ได้คะแนนผลประเมิน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ ๕ ข้อ เท่ากับ ๒ คะแนน 
 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความส าเร็จที่สุด อย่างน้อย ๑ โครงการ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 ๒.๑ มีความต่อเนื่อง ในการด าเนินการตั้งแต่ ๓ ปี (๑ คะแนน) 
 ๒.๒ มีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเองด าเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณของสถาบัน (๑ คะแนน) 
 ๒.๓ ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง  จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ : อาจเป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ ๒๔ หรือไม่ก็ได้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนงานเกี่ยวกับการน าความรู้  ประสบการณ ์ และความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา  
ไปบริการวิชาการเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมาย 
 ๒. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด  (ไม่รวมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด  พลขับ  และเจ้าหน้าที่ประกอบอาหาร) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒๔ การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อสถาบัน 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการน าความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนา
ชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ  
เช่น งานวิจัย ต ารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
 ๑.๑ มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  ๑.๒ มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 



- ๓๕ - 
 

 
 

  ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
  ๑.๔ การมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ และบุคลากร 
      ๑.๕ มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงาน
ลักษณะต่างๆ 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ ๕ ข้อ เท่ากับ ๒ คะแนน 
 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
  ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความส าเร็จที่สุด อย่างน้อย ๑ โครงการ ในประเด็น
ต่อไปนี้ 
 ๒.๑ มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (๑.๕ คะแนน) 
  ๒.๒ มีการเผยแพร่และขยายผลในสถาบันอื่น อย่างน้อย ๑ แห่ง (๑.๕ คะแนน) 

หมายเหตุ : อาจเป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ ๒๓ หรือไม่ก็ได้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนงานเกี่ยวกับการน าความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาจาก
การพัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอน ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จ
ของเป้าหมาย 
 ๒. ค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
 ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ/วิชาชีพ 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย์ และบุคลากร
เช่น ค าสั่งฯ ที่เก่ียวข้อง ใบลงทะเบียน ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 
 ๕. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา คร/ูอาจารย์ และบุคลากร 
 ๖. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษา คร/ูอาจารย์ และบุคลากร 
 ๗. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 

มาตรฐานที่ ๗ การท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 สถานศึกษาของกองทัพ ให้การบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และ 
กองทัพ ในรูปแบบต่างๆ ตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ของครู/อาจารย์ อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตลอดจนมีการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ และวิชาชีพกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒๕  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือได้รับงบประมาณจากภายนอกสถาบัน ส าหรับการ
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลให้มี
การด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด มีการจัดพ้ืนที่เพ่ือการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้
นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
   ๑.๑ มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ของงบด าเนินการ 
  ๑.๒ มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
  ๑.๓ มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  ๑.๔ มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 
  ๑.๕ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่ เข้าร่วมกิจกรรม/ประชาคม ได้คะแนน 
ผลประเมินไม่น้อยกว่า ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 
    ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ ๕ ข้อ เท่ากับ ๒ คะแนน 
  ๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
   ๒.๑ มีการจัด พ้ืนที่ เ พ่ือการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ  วัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง (๑ คะแนน) 
  ๒.๒ มีส่วนร่วมมือของนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (๑ คะแนน) 
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๑ คะแนน 
  ๒.๓ ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/
หน่วยงานภายนอก (๑ คะแนน) 
เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่ามีการด าเนินการเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอกเท่านั้น 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดสรรงบด าเนินการทั้งหมด 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 ๓. แผนงานส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 ๔. ค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ค าสั่งฯ ที่เกี่ยวข้อง  ใบลงทะเบียน
ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม  เป็นต้น 
 ๗. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
 ๘. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
 ๙. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 ๑๐. ภาพถ่ายพ้ืนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 ๑๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการได้รับรางวัล/ การยอมรับ/ ยกย่อง/ ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/
กองทัพ/ ชุมชน/ สังคม/ หน่วยงานภายนอก  เช่น  โล่รางวัล  ประกาศเกียรติคุณ  เกียรติบัตร  หนังสือขอบคุณ
เป็นต้น 
 
 



- ๓๗ - 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒๖ การพัฒนาสุนทรียภาพ 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีโครงการเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน ตามประเภทโครงการ 
ที่ก าหนด มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบให้มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนด มีการมีส่วนร่วม
ของนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรในการด าเนินงาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้ง 
มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินโครงการตามสภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นได้
จาก อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ประเภทโครงการ 
 ๑. โครงการพัฒนานักเรียน/นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ 
สู่วิถีชีวิตความมสีุนทรีย์และวัฒนธรรมที่ดีงาม 
 ๒. โครงการพัฒนาคณะ/สถาบันทั้งทางกายภาพและวิถีการอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม เพ่ือเกิด
จิตส านึกต่อสถาบันในฐานะสถาบันของประเทศที่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
 ๓. โครงการสืบสาน ประเพณีท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นอย่างดีต่อสังคม 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
   ๑.๑ มีการด าเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมาะสม ทันสมัยและ
สามารถปฏิบัติได ้
  ๑.๒ มีการด าเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อย่างน้อยประเภทละ ๑ โครงการต่อปี) ที่เกิด
จากการส ารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
  ๑.๓ มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผลการ 
ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/ประชาคมตามเป้าหมายที่ก าหนดได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๘๐ จาก 
๑๐๐ คะแนน 
  ๑.๔ มีการปรับปรุงและด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพสังคมอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๕ มีแผนพัฒนาสู่อนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
สถานศึกษา 
   ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ ๕ ข้อ เท่ากับ ๒ คะแนน 
 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
  ๒.๑  อาคารสถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยเอื้อต่อการใช้งาน (๑ คะแนน) 
    ๒.๒ ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัด  
(๑ คะแนน) 
  ๒.๓ สภาพแวดล้อมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม (๑ คะแนน) 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า มีการด าเนินการเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนงาน/โครงการพัฒนานักเรียน/นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมความ
เชื่อสู่วิถีชีวิตความมีสุนทรีย์และวัฒนธรรมที่ดีงาม ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมาย 
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 ๒. แผนงาน/โครงการพัฒนาสถาบัน  ทั้งทางกายภาพและวิถีการใช้อยู่ร่วมกันในวัฒนธรรมสังคม
เพ่ือเกิดจิตส านึกต่อสถาบัน ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมาย 
 ๓. แผนงาน/โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น  เพ่ืออนุรักษ์และสืบทอดเป็นอย่างดีต่อสังคม  ที่มีการ 
ก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมาย 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ค าสั่งฯ ที่เกี่ยวข้อง  ใบลงทะเบียน
ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม  เป็นต้น 
 ๕. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  ตามตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมาย
ที่ก าหนด  พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาในปีต่อไป 
 ๖. ภาพถ่ายอาคาร สถานที ่สภาพแวดล้อมที่สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอ้ือต่อการใช้งาน 
 ๗. ภาพถ่ายภูมิสถาปัตย์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรฐานที่ ๘ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สถานศึกษาของกองทัพ มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งมีการน าข้อเสนอแนะที่ได้จาก
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุง และพัฒนาผลการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒๗ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้นสังกัดของเหล่าทัพ และสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศก าหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาจากคะแนนผลการประเมิน
ย้อนหลัง ๓ ปี (ส าหรับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศใช้ผลการประเมินปีล่าสุด) 

วิธีการค้านวณ 
 

 

 

ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

๓ ปีย้อนหลัง 
 

 จ านวนปี  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดค่าเฉลี่ยผลประเมิน ๕ คะแนน เท่ากับ๕ คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 - เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒๘  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และมีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา รวมทั้งมีการน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
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ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานของสถาบัน  
โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)  

(๑)  มีรายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา เป็นประจ าทุกปี (๑ คะแนน) 
(๒)  มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

ไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของสถาบัน (๑ คะแนน) 
(๓)  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/ 

กิจกรรม ของสถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปสู่
การปฏิบัติ (๑ คะแนน) 

(๔)  มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และภายนอก (๑ คะแนน) 

(๕)  หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในส่วนที่ 
สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยสถาบันเอง (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 ๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบัน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมอบหมายผู้รับผิดชอบติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถาบัน/ โครงการ/ กิจกรรม ไปสู่การปฏิบตั  ิ 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษา  ที่เกิดจากการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

มาตรฐานที่ ๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 สถานศึกษาของกองทัพ มีการพัฒนาให้นักเรียน/นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้อง
ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงมีผลงานตาม
ความเชี่ยวชาญที่โดดเด่นของสถานศึกษาที่สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจาก สภาสถาบัน/
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒๙ อัตลักษณน์ักเรียน/นักศึกษา 

ค้าอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
   ๑.๑ มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียน/นักศึกษา  ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
   ๑.๒ มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
   ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
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   ๑.๔ มีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของสถาบัน 
  ๑.๕ มีผลการประเมินนักเรียน/นักศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 
๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

      ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ ๕ ข้อ เท่ากับ ๒ คะแนน 

 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
 ผู้ประเมินสุ่มตรวจเพ่ือยืนยันอัตลักษณข์องนักเรียน/นักศึกษาตามหลักการสุ่มตัวอย่าง 
 

 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณ์ตามที่สถาบันก าหนด 
X๑๐๐ 

จ านวนนักเรียน/นักศึกษาที่ได้รับการสุ่มตรวจ 
 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๓ คะแนน 

เงื่อนไข : ไม่มี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีการก าหนดตัวชี้วัด
และระดับความส าเร็จของเป้าหมาย 
 ๒. ค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และ
ผู้บริหารของสถาบัน เช่น ค าสั่งฯ ที่เก่ียวข้อง ใบลงทะเบียน ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 
 ๕. แบบประเมินอัตลักษณ์นักเรียน/นักศึกษา 
 ๖. แบบบันทึกผลการประเมินอัตลักษณ์นักเรียน/นักศึกษา เป็นรายคนและรายรวม 
 ๗. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของ
เป้าหมายที่ก าหนด 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓๐  เอกลักษณ์สถาบัน 

ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ ตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ การจัดตั้ง และบริบทของสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์สถาบันที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
  ๑.๒ มีการก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
  ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
  ๑.๔ มีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร 
  ๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจ ในการด าเนินงานของสถาบันที่สะท้อนเอกลักษณ์สถาบัน  
ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ ๕ ข้อ เท่ากับ ๒ คะแนน 
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 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
  ผู้ประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นต่อไปนี้ 
  ๒.๑ เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานที่เก่ียวกับเอกลักษณ์สถาบัน (๑ คะแนน) 
  ๒.๒ ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (๑ คะแนน) 
  ๒.๓ มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ด้านกระบวนการ
สู่สถาบันอ่ืน (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการก าหนดเอกลักษณ์ของสถาบัน ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับ 
ความส าเร็จของเป้าหมาย 
 ๒. ค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร เช่น 
ค าสั่งฯ ที่เก่ียวข้อง ใบลงทะเบียน ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 
 ๕. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 
 ๖. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร 
 ๗. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
 ๘. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงแหล่งเรียนรู้ของสถาบันที่เป็นต้นแบบให้สถาบันอ่ืนมาศึกษาดูงาน  
เช่น ภาพถ่าย หนังสือขอเข้าศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 ๙. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากกองทัพ/ชุมชน/สังคม/
หน่วยงานภายนอก เช่น โล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เป็นต้น 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริม 

 สถานศึกษาของกองทัพ มีการส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษามีความสามารถและทักษะการสื่อสาร
ด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือเชื่อมโยงกับนานาประเทศ มีบทบาทในการก าหนดแนวทางเพ่ือป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐบาลและสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยร่วมกับชุมชน 
สังคมรอบสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติต่อไป  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓๑ มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) 

ค้าอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษา มีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ร้อยละของจ านวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน Common European Framework of Reference For Languages (CEFR) หรือ American 
Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English Comprehension Level Test (ECL)  
ต่อจ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
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 ปริญญาตรีไม่ต่ ากว่าระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไม่ต่ ากว่า ๖๕ คะแนนของการสอบ 
ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเท่า 
 ปริญญาโทไม่ต่ ากว่าระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไม่ต่ ากว่า ๗๐ คะแนนของการสอบ 
ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเท่า 
 ปริญญาเอกไม่ต่ ากว่าระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไม่ต่ ากว่า ๗๐ คะแนนของการสอบ 
ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเท่า 
 

 
จ านวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 

X ๑๐๐ 
จ านวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

 
 

กรณี ๑ นักเรียน/นักศึกษาปริญญาตรี 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย เท่ากับ  ๕ คะแนน 
 

กรณี ๒ นักเรียน/นักศึกษาปริญญาโท เอก 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๕ ของจ านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย เท่ากับ  ๕ คะแนน 
 

เงื่อนไข: ไม่มี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แบบบันทึกผลการสอบ ALCPT หรือ ECL ของนักเรียน/นักศึกษา เป็นรายคน 
 ๒. หนังสือรายงานผลการสอบ ALCPT หรือ ECL ของนักเรียน/นักศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓๒ มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถาบัน) 
ค้าอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถาบัน เช่น การชี้แนะ 
ป้องกัน และ/หรือแก้ปัญหาสังคม ที่สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพ/ภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
จังหวัด 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีเหตุผลในการก าหนดความร่วมมือ  
  ๑.๒ มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
  ๑.๓ มีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
  ๑.๔ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง   
  ๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน   

   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ ๕ ข้อ เท่ากับ ๒ คะแนน 
 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ์ (๓ คะแนน) 
  ๒.๑ มีผลการช่วยเหลือ/ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาวิชาการอย่างน้อย ๑ แห่ง  
(๑.๕ คะแนน) 



- ๔๓ - 
 

 
 

  ๒.๒ มีผลความร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงานอ่ืนในกองทัพในการป้องกัน 
แก้ปัญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ อย่างน้อย ๑ ประเด็น (๑.๕ คะแนน) 

หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ ๒๓ และ ตัวบ่งชี้ ๒๔ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนงาน/โครงการ  ที่เกี่ยวกับการด าเนินงานช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถาบันเพ่ือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่มีการก าหนดตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมาย 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกระบวนการปฏิบัติ  เช่น  แผนงาน/โครงการ คู่มือการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 
 ๓. ค าสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 ๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ค าสั่งฯ ที่เกี่ยวข้อง  ใบลงทะเบียน
ภาพถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม  เป็นต้น 
 ๖. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 ๗. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 ๘. หนังสือรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความส าเร็จของ 
เป้าหมายที่ก าหนด 
 ๙. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    
ในการพัฒนาวิชาการ  เช่น  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ภาพถ่าย  เป็นต้น 
 ๑๐. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการให้ความร่วมมือกับ ท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/
จังหวัด/หน่วยงานอื่นในกองทัพ  ในการป้องกัน  แก้ปัญหา  และ/หรือพัฒนาหน่วย ตามบริบทของพ้ืนที่  เช่น
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ภาพถ่าย  เป็นต้น 
 

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


