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ค ำน ำ 
 

               กองทัพบกก ำหนดให้ สถำบันกำรศึกษำ  โรงเรียนหน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำร จัดให้มีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำร
บริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
และพร้อมรับกำรตรวจคุณภำพกำรศึกษำจำกหน่วยที่เกี่ยวข้อง  และให้ กรมยุทธศึกษำทหำรบก 
รับผิดชอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และรำยงำนต่อกองทัพบก ทุกสิ้นปีงบประมำณ ตำมค ำสั่ง
กองทัพบก (ลับ) ที่ ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง นโยบำยกำรศึกษำของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔           
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ กรมยุทธศึกษำทหำรบกได้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรฝึก-ศึกษำของกองทัพบก    
ที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำของกองทัพบก ซึ่งได้ก ำหนดนโยบำยในด้ำนกำรควบคุม
คุณภำพกำรศึกษำด้วยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไว้จ ำนวน ๑๕ ข้อ เพ่ือให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร
พัฒนำคุณภำพให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของกองทัพบก  

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ โรงเรียนหน่วย
และเหล่ำสำยวิทยำกำรของกองทัพบก เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ทั้งกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำและรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกคณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำของกองทัพบก  กรมยุทธศึกษำทหำรบก จึงได้จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ โรงเรียนหน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของกองทัพบก ประจ ำปี  
๒๕๖๑  เล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนให้เป็นแนวทำงเดียวกันทั้ง
ระบบ ทั้งนี้หำกสถำนศึกษำด ำเนินกำรตำมแนวทำงแล้วพบว่ำมีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงพัฒนำ ขอให้
สถำนศึกษำส่งควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มำที่กองคุณภำพกำรศึกษำ ส ำนักกำรศึกษำ กรมยุทธศึกษำ
ทหำรบกทรำบ เพ่ือเป็นข้อมูลน ำไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ ยกระดับมำตรฐำน และไปสู่ควำมทันสมัยใน
ด้ำนกำรศึกษำของกองทัพบกต่อไป 
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ส่วนที่ ๑ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
๑. หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกันคุณภาพ คือ การวางแผนและการปฏิบัติของหน่วยผลิต ที่มุ่งจะผลิตสิ่งที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ผลผลิต  ดังนั้น การประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นกระบวนการวางแผน และ
กระบวนการจัดการของผู้ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาท่ีจะรับประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพที่ระบุไว้ในหลักสูตรและตรงกับความมุ่งหวังของสังคม จนท าให้เกิดความมั่นใจใน
คุณภาพของการจัดการศึกษา ดังนั้น ผู้ที่รับประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง คือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด  

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติ
ภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)           
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA 
(Plan - Do - Check - Act) เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มี
หน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆ การประกันคุณภาพภายในจึงเป็นงานส าคัญของสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาเพ่ือผู้เรียนและสังคม 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล 
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอก โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงาน
ดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ  

๒. ความส าคัญและความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลกระทบจาก Globalization ท าให้เกิดการสื่อสารไร้พรมแดน หรือเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร 
(Information Technology) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้บุคคลต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัว
ให้ทันกับยุคและสมัย การที่บุคคลจะเรียนรู้และปรับตัวได้ดีอันเนื่องมาจากการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
การศึกษาที่มีคุณภาพจ าเป็นต้องมีระบบการศึกษาและการจัดการระบบที่ดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุกๆ
ด้าน ทั้งทางด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ และแหล่งการ
เรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรต่างๆ 

ยุทธวิธีในการท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้ดีเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และผลกระทบที่ส าคัญจากการสื่อสารที่ไร้พรมแดน ท าให้ประเทศไทยมีการรับรู้และตื่นตัว 



๑-๒ 

ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมต่อประเทศตะวันตก ความคาดหวังของสังคม 
ความต้องการของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมทางด้านการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นอย่าง
มาก สิ่งเหล่านี้ได้ถูกระบุในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษา ดังนี้  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ และมาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัด และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภา
สถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

๓. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ ดังนี้ 
จุดมุ่งหมายทั่วไป  

๑. เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการด าเนินการภารกิจต่างๆ  
๒. เพ่ือกระตุ้นเตือนให้สถาบันการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการอย่างต่อเนื่อง  
๓. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา  
๔. เพ่ือรายงานสภาพและการพัฒนาในด้านคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันการศึกษาต่อ 

สาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
จุดมุ่งหมายเฉพาะ  

๑. เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา และประเมินคุณภาพ 
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด และสอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด  

๒. เพ่ือให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น–จุดที่ควรพัฒนาของสถาบันการศึกษา 
เงื่อนไขของความส าเร็จและสาเหตุของปัญหา  

๓. เพ่ือช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาและ 
หน่วยงานต้นสังกัด  

๔. เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง  
๕. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่อ 

สาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 



๑-๓ 

๔. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย ๓ กระบวนการ ดังนี้  
๑. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นกระบวนการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด 

และสถาบันการศึกษาในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจาก
นั้นหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาจัดท าแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้า
สู่มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในด้านการพัฒนาหลัก สูตร สื่อการพัฒนาครูและบุคลากร ธรรมนูญสถานศึกษา 
ระเบียบการสอน การแนะแนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ทั้งนี้จะเน้นระบบและกลไกการ
ปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม ก ากับการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

๒. การตรวจสอบ (Quality Audit) เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
ในการยืนยันเป้าหมายที่ก าหนด มุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ โดยการด าเนินการดังนี้  

๒.๑ การตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานทั้งระบบด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา เพ่ือ 
น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรายงานผลต่อผู้รับผิดชอบการจัด
การศึกษาผู้ที่ได้รับผลโดยตรง  

๒.๒ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด  
เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาที่ก าหนดไว้  

๓. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรม 
เฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น  
การประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self 
Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการด าเนินงานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือประเมินผลและรับรองว่า สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้  

๕. ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

  การประกันคุณภาพภายใน เป็นการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันการศึกษานั้นทั้งหมด หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ มีการ
วางระบบงานที่มีระบบและกลไกที่ชัดเจน มีการด าเนินงานรวมทั้งมีการพัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ส่วนการ
ประกันคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาซึ่งกระท าโดยหน่วยงานภายนอก หรือผู้ประเมินภายนอก เพ่ือมุ่งให้มี
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  

  การประกันคุณภาพภายใน จะเน้นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ด้านต่างๆ ของปัจจัยน าเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) ส่วนการประกันคุณภาพภายนอก จะเน้นการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  

  ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายในย่อมส่งผลถึงการประกันคุณภาพภายนอกโดยตรง การประกัน
คุณภาพภายนอก จะใช้ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานต่างๆ ในการประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้ง การตรวจเยี่ยม ซึ่ง
ในการประเมินต้องค านึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการจัดการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันการศึกษา  

 



๑-๔ 

๖. ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้  
๑. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่มาตรฐานสากล 
๒. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะท าให้การผลิต 

ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรง
กับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  

๔. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้จ้างงาน และสาธารณชนมีข้อมูลส าหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องและเป็น 
ระบบ สถาบันการศึกษา หน่วยงานบริการการศึกษา และรัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นระบบในการก าหนด
นโยบาย วางแผน และการจัดบริการการศึกษา  

๕.  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาสูงได้มาตรฐานสม่ าเสมอ ผู้เรียนรู้ล่วงหน้าว่าจะ 
ได้รับผลอะไรจากการเรียนในสถาบันการศึกษาและได้ผลตามความต้องการ  

๖. ผู้ปกครอง ชุมชน ครู หน่วยงานการจัดการศึกษาในท้องถิ่น มีส่วนร่วมก าหนดมาตรฐาน 
คุณภาพที่ผสมกลมกลืนระหว่างมาตรฐานสากล มาตรฐานชาติและมาตรฐานท้องถิ่น  

๗. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าการจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยผนึกก าลังกับครู  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน วางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้บัง
เกิดผลกับผู้เรียนตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบยอมรับในแผนการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา  

๘. ครูได้รับการพัฒนาและจูงใจให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
เน้นกระบวนการปฏิบัติเพ่ือให้น าไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ให้ผู้เรียนทุกคนได้
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาติดตามตรวจสอบการเรียนการสอน และช่วย
ให้คุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบระเบียบ มีระบบการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุ่งตรงต่อการบรรลุ
มาตรฐานคุณภาพ  

๗. การด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษา ของ ทบ. 

  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบกนั้น เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยมุ่งให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ  สถาบันการศึกษา  โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ  และหน่วยจัดการศึกษาของ
กองทัพบก   ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙  ดังนี้ 
          ๑. เพ่ือให้การผลิตก าลังพลของกองทัพบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อันเป็นการเสริมสร้าง ขีด
ความสามารถให้กับก าลังพล เพ่ือให้มีความพร้อมในการตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกได้แก่การป้องกัน
ประเทศ  การรักษาความม่ันคงภายใน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  การพัฒนาประเทศ  และ
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 
 ๒. เพ่ือเตรียมก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการบรรจุ 
 ๓. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของก าลังพลให้สามารถใช้งาน  ปรนนิบัติบ ารุง  และรักษา
ยุทโธปกรณ์ท่ีมีใช้งานอยู่ในกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพ่ือให้ก าลังพลมีความรู้ทั้งวิชาการทหารและวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากวิชาการทหาร  อันจะเป็นผล
ให้ก าลังพลได้รับการพัฒนาทางความคิด  มีความรู้  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาการ  โดย
ให้สามารถน าคุณวุฒิที่สูงขึ้นมาปรับอัตรา/ต าแหน่งให้ตรงตามคุณวุฒิ  เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก 



๑-๕ 

 ๕. เพ่ือปลูกฝังก าลังพลให้มีลักษณะความเป็นผู้น า  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติและปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม  ตลอดจนมีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งมีศรัทธาและ
ยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๖. เพ่ือให้การศึกษาของก าลังพลส ารองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบการฝึกศึกษาก าลังพล
ส ารองที่ได้ระบุไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาระบบก าลังส ารองฯ  โดยก าลังพลส ารองสามารถปฏิบัติหน้าที่ใน
ต าแหน่งที่ได้รับการบรรจุ  และปฏิบัติงานร่วมกับก าลังพล หรือ หน่วยทหารประจ าการ  ตามแผนป้องกัน
ประเทศได้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ถือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยมุ่งให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ 
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษาของสถาบันการศึกษาโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ
ของ ทบ. ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ และนโยบาย
ต่างๆ ของ ทบ. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. มีดังนี้ 

๑. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของ 
สถำนศึกษำท่ีมุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

๒. ด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ         
๓. ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพและต่อเนื่อง 
 ๔. สถำนศึกษำประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ ทบ. 
 ๕. จัดท ำรำยงำนประเมินตนเองที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน 
 ๖. คณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำ 
 ๗. สถำนศึกษำพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ ให้สถำนศึกษำยึดหลักกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำ ผู้เรียน หน่วยงำนเกี่ยวข้อง 

๘. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. 

      ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ.  ที่ด าเนินการนั้นเป็นไปเพ่ือให้ผู้บริหารและ
บุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกนายได้ร่วมกันด าเนินงานเพ่ือธ ารงรักษาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ สร้าง
ความมั่นใจในผลผลิตให้กับหน่วยใช้และ ทบ. โดยการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของแต่ละสถานศึกษาของ ทบ. ทั้งจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ยศ.ทบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

    ยศ.ทบ.ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้มีการด าเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ 
ร่วมกับสถานศึกษาและมีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาผู้ที่ท าหน้าที่ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการจัดท าเอกสารแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ส าหรับให้ 
สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ปัจจุบัน ทบ. ได้ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ระดับ ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานเพ่ิมเติมที่สูงกว่า
มาตรฐานที่ ทบ.ก าหนดได้ โดยให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และเป้าหมายการจัดการศึกษาของ ทบ.     

 



๑-๖ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ระบบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ.  ด าเนินตามขั้นตอนดังแผนภูมิที่ ๑  ดังนี้ 
 
 
 
 
                                               
          ท าหน้าท่ี    - ก าหนดปรัชญา  ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถานศึกษา 
    - คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา 
   - นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
               - แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 

   ท าหน้าที่   - ก าหนดแนวทางแผนงานและเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา
                 - ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีที่ ทบ.ก าหนด หรืออาจ  

              ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เพิ่มเติมได ้
    - จัดท าคู่มือประกันคณุภาพการศกึษา สร้างความรู้ความ   

  เข้าใจแก่บุคลากรเรื่องประกันคณุภาพการศึกษา มาตรฐาน    
  ตัวบ่งช้ีและการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ 

            ท าหน้าท่ี  - บุคลากรทุกนายร่วมด าเนินงานตามคู่มือ ตามแผนงานโครงการที ่
     ก าหนด รวบรวมข้อมูลในส่วนที่รบัผดิชอบหรือส่งต่อข้อมลู 

   - ติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบและประเมินผลการ 
   ด าเนินงานตามเป้าหมาย     

- ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเอง 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเองในแต่ละส่วนท่ีเกี่ยวข้องเตรียม 
   รับการประเมินจาก ยศ.ทบ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

สถานศึกษา 

หน่วยงาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับสถานศึกษา 

หน่วยงาน/คณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับกอง/แผนก 

ยศ.ทบ.   ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา หลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 
              ก ากับดูแลสถานศึกษาและด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
              วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา รร.หน่วยเหล่า  สายวิทยาการ รายงานต่อ ทบ.  
              ทบทวนการด าเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา และก าหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
            

แผนภูมิที่ ๑  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. 

ปัจจัยน ำเข้ำ 
(Input) 

 

กระบวนกำร 
(Process) 

 

ผลผลิต 
(Output) 

 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

 

* ปรัชญำ ปณิธำน 
   วัตถุประสงค์ 
   นโยบำย แผนงำน 
* ผู้เรียน 
* ทรัพยำกรสนับสนุน 
  กำรเรียนรู ้
- อำคำรสถำนที ่
- ห้องเรียน 
- สภำพแวดล้อม 
- ห้องสมุด 
- ห้องปฏิบัติกำร 
* กำรเงินและงบประมำณ 
- งบประมำณที่ได้รับ 
 

* กำรเรียนกำรสอน 
- หลักสูตร 
- ครู/อำจำรย ์
- ผู้เรียน 
- กระบวนกำรเรียนกำรสอน 
- กำรวัดและประเมินผล 
* กำรวิจยัและงำนสร้ำงสรรค์/ 
  นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้
* กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
* กำรพัฒนำภำวะผู้น ำทำงทหำรและ 
  กำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ 
* กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
* กำรบริหำรจัดกำร 
* ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
 

* ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะ     
   ทำงวิชำกำรและทหำร 
   ที่พึงประสงค  
* ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์/  
   ผลงำนนวัตกรรมและกำร 
   สร้ำงองค์ควำมรู ้
* กำรบริกำรทำงวิชำกำร/องค์กำร  
  แห่งกำรเรียนรู/้องค์ควำมรู 

* สนองนโยบำยกำรผลิต/พัฒนำ 
  ก ำลังพลของกองทัพบก 
* ควำมพึงพอใจของหน่วย 
* ศรัทธำ/ควำมเชื่อมั่น 
  ที่มีต่อสถนศึกษำ 
 



๑-๗ 

๙. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทบ. 
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทบ. ตำม มีแนวทำงดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (Quality Assurance 

Committee) ซึ่งมีบทบำทหน้ำที่ ดังนี้ 
๑.๑.ก าหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการด าเนินงาน โดยออกเป็นค าสั่ง หรือระเบียบ 

ปฏิบัติของสถาบันให้สอดคล้องกับแนวทางในการด าเนินการตามที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยก าหนดขึ้น 
๑.๒ ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน 
๑.๓ ก ำหนดมำตรกำรส่งเสริม กำรควบคุม กำรตรวจสอบและประเมินผลคุณภำพกำรจัด 

กำรศึกษำกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
๑.๓.๑ ก ำหนดคุณลักษณะทำงทหำรที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
๑.๓.๒ จัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๑.๓.๓ ก ำหนดหน้ำที่และภำระงำนของครู อำจำรย์ในสถำนศึกษำ 
๑.๓.๔ ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินที่ใช้ควบคุมคุณภาพการศึกษา 
๑.๓.๕ พัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลสำรสนเทศของสถำบันให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือ 

ใช้ในกำรควบคุมกำรตรวจสอบ และกำรประเมินผล 
๑.๓.๖ พัฒนำมำตรฐำน ตัวบง่ชี้ และเกณฑ์กำรประเมินให้มีควำมเหมำะสมและ 

สอดคล้องกับบริบททำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๑.๓.๗ ก ำหนดวิธีกำรส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำกำร 

บริหำรและกำรจัดกำร 
๑.๓.๘ ก ำหนดและพัฒนำแบบบันทึกข้อมูล/แบบรำยงำน เพ่ือใช้ในกำรควบคุมกำร 

ตรวจสอบและประเมินผลคุณภำพกำรศึกษำ 
๑.๔ จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ภำยหลังกำรตรวจและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

โดยค ำนึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 
๑.๔.๑ น ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำไปวิเครำะห์และด ำเนินกำร ซึ่งแสดงให้ 

เห็นถึงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง 
๑.๔.๒ ก ำหนดเป้ำหมำย และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำไว้อย่ำงชัดเจน และ 

เป็นรูปธรรม 
๑.๔.๓ ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินงำน ที่มีหลักฐำนทำงทฤษฎี หรือผลกำรวิจัยหรือข้อมูล 

เชิงประจักษ์ที่อ้ำงอิง ให้ครอบคลุมกำรพัฒนำด้ำนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำร
วัดและประเมินผล กำรพัฒนำบุคลำกร และกำรบริหำรกำรจัดกำร เพ่ือน ำไปสู่เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ 

๑.๔.๔ ก ำหนดแหล่งวิทยำกำรภำยนอกที่ให้กำรสนับสนุนทำงวิชำกำร 
๑.๔.๕ ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ให้บุคลำกรของสถำบันกำรศึกษำทุกคน รวมทั้งผู้เรียน  

รับผิดชอบและด ำเนินงำนตำมที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๑.๔.๖ ก ำหนดกำรจัดงบประมำณ และกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๑.๕ แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพ (Quality Assurance Officer) ท ำหน้ำที่รวบรวม 
ข้อมูลในแต่ละภำคกำรศึกษำ ประมวลข้อมูลเพื่อจัดท ำรำยงำนและเตรียมรับกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำตลอดจนกำรเตรียมกำรเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

๒ จัดให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบ ติดตำม ประสำนงำน ส่งเสริม สนับสนุนเพื่อให้กำรพัฒนำระบบ
และกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 



๑-๘ 

๓. น ำข้อมูลเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในและภำยนอกไปใช้ในกำรพิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณและทรัพยำกร
ต่ำงๆของสถำบัน 

๔. จัดท ำคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน รวมทั้งเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบัน ให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๕. สถำบันกำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เสนอต่อต้น
สังกัดตำมล ำดับชั้นจนถึงผู้บัญชำกำรสถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศทุกสิ้นปีกำรศึกษำ 

๖. จัดให้มีเครือข่ำยควำมร่วมมือกับหน่วยงำน องค์กร ชุมชน สังคม ทั้งภำยในและภำยนอก
กระทรวงกลำโหมเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

๗. จัดท ำข้อมูลเผยแพร่ข่ำวสำร และผลงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันในรูปแบบ
ต่ำงๆเช่น แผ่นพับ เอกสำร เวบ็ไซต์ผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ตต่อสำธำรณชน เพ่ือให้ทรำบถึงมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำบัน 

๘. รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จำกหน่วยงำนและบุคคลทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน เพ่ือ
น ำมำปรับปรุงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบัน 

 ๙. สร้ำงจิตส ำนึกให้บุคลำกรเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 
     

ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่  ๒  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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๑-๙ 

๑๐. แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. 
                  ให้สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ใช้มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
ตามที่ ทบ.ก าหนดหรืออาจพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหรือระบบเฉพาะที่พัฒนาขึ้นเองได้เพ่ิมเติม เพ่ือ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมตามความพร้อมของสถานศึกษาได้  แต่ไม่ว่าจะเป็น
ระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานที่ เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน                
การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถานศึกษาบรรลุเป้าประสงค์
และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เพ่ือเป็นหลักประกันให้กับ ทบ. ได้มั่นใจว่า สถานศึกษาของ ทบ.      
มีมาตรฐานในการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการด้านต่างๆ สามารถสร้างผลผลิตของการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละ
สถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพ
ภายในจึงต้องคงกระบวนการท างานตามวงจรคุณภาพไว้ ได้แก่  วางแผน (plan)  ด าเนินงานตามแผน (do)  
ตรวจสอบและประเมิน (check)  และปรับปรุงพัฒนา (act) 

๑๑. มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพของ ทบ. 
    ให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก   ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของกองทัพบกในแนวทางการประเมินคุณภาพของ ทบ. การประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส าหรับสถาบันการผลิต ระดับปริญญาตรี หรือ 
สูงกว่า  และมีการเทียบคุณวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการ  และรับการประเมินจาก ให้สามารถน าเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพของสถาบันมาพิจารณาใช้เพ่ิมเติมได้ โดยให้เพ่ิมตัวบ่งชี้ในรายมาตรฐาน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
สถาบัน ทั้งนี้ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของตัวบ่งชี้และเพ่ือให้สถาบันการศึกษาดังกล่าว               
               ทั้งนี้  สถานศึกษาสามารถด าเนินงานที่มีคุณภาพสูงกว่าตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ
กองทัพบกตามเหมาะสม เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และการด าเนินงานที่บรรลุผล
นอกเหนือไปจากตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพ   ให้เขียนไว้ในรายงานการประเมินตนเองด้วย 

๑๒. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ในด้านกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีส่วนส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ สถาบันการศึกษา โรงเรียน
เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก  ที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบใน
การติดตาม ตรวจสอบ  ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือให้เป็น
กลไกในการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีกระบวนการก ากับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งหน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการคือ จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ โดย
ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานและการประเมินคุณภาพภายในที่สอดคล้องกับลักษณะการด าเนินงานของตนได้
และต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคคล แผนก/กอง  จนถึงระดับหน่วย 
โดยอาจจ าเป็นต้องท าคู่มือประกันคุณภาพของหน่วยหรือของแผนก/กอง เพ่ือให้บุคลากรน าเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ อันจะน ามาซึ่งความเข้าใจที่ตรงกันทั่วทั้งสถานศึกษาถึงเหตุผล ความจ าเป็น ตลอดจนเป้าหมายและ
วิธีการด าเนินประกันคุณภาพภายใน  
 
 



๑-๑๐ 

๑๓. ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวิเคราะห์และวัดผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะสามารถท าได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล แผนก/กองและหน่วยงาน ตลอดจนเป็นข้อมูล
ที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผล
ต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน  ตั้งแต่ขั้น
วางแผน การปฏิบัติงานประจ า การตรวจสอบประเมินผลตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา 
 



ส่วนที่ ๒ 
กรอบแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ทบ. 

 

กองทัพบกมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑        
คือ   การเตรียมก าลังกองทัพบก ป้องกันราชอาณาจักร และด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังกองทัพบกตาม
อ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องให้การศึกษาแก่ก าลังพลเพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมก าลังกองทัพบกให้มีความ
พร้อมรบตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย  

แม้ว่าการศึกษาของกองทัพบกจะเป็นการศึกษาเฉพาะทาง ซึ่งหมายถึง จัดการศึกษาเพ่ือผลิต
บุคลากรตามความช านาญและตามความต้องการของกองทัพ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การศึกษาของกองทัพบก ได้ค านึงถึงปัจจัยหลายประการที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะเพียงในกองทัพบกหรือเฉพาะใน
กระทรวงกลาโหมเท่านั้น ยังต้องค านึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์กองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕79 แผนพัฒนากองทัพบก         
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รวมทั้งนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้แก่หน่วยในโอกาสต่างๆ ส าหรับการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาให้พิจารณาน าแนวทางการปฏิบัติตาม กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา มาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพบก ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติตามความ
เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก 

การด าเนินการศึกษาของกองทัพบกกระท าเพ่ือผลิตก าลังพลของกองทัพบกให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก เตรียมก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าที่ที่ได้รับการ
บรรจุในทุกอัตราของกองทัพบก ซึ่งจะท าให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในอัตรา ส่งผลให้
กองทัพบก มีความพร้อมรบเกิดขึ้นได้ในภาพรวม รวมถึงการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของก าลังพลให้
สามารถใช้งาน ปรนนิบัติบ ารุง และรักษายุทโธปกรณ์ท่ีมีใช้งานอยู่ในกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือ
ปลูกฝังก าลังพลให้มีลักษณะความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมอันดีงาม มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีศรัทธาและยึดมั่นต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงน ามาสู่การรวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ หลักการที่เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาจัดท า
กรอบแนวคิดเรื่องการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ทบ. โดยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้  

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ 
ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓  

ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ
มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  
ซึ่งเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงาน       
ต้นสังกัด และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ          



๒-๒ 

สภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable  

Development Goals: SDGs) โดยการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการปฏิรูป
ประเทศ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ      
ทิศทางการพัฒนา มุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ 

สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 

๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษากรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน  ๓ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ คุณลักษณะของ  
คนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ด้านที่ ๒           
การจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารโดยใช้สถาบันการศึกษาเป็นฐาน และ    
ด้านที่ ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย มาตรฐาน ๓ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพ 
บัณฑิต ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และด้านที่ ๓ มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน ๒ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ มาตรฐานด้าน
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ด้านที่ ๒ มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 

๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย การเรียนรู้และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านที่ ๑ คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)  ด้านที่ ๒ ความรู้ 
(Knowledge) ด้านที่ ๓ ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)  ด้านที่ ๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) และ ด้านที่ ๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(Numerical Analysis, Communication and Information 
Technology Skills) 

๕. กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ และแนวคิดในการประเมินคุณภาพของ สมศ.   
 ๑. ผอ.สมศ.ได้แถลงวิสัยทัศน์การท างานเมื่อ ๗ มิ.ย.๖๐ ว่า วิสัยทัศน์การท างาน คือ บริหารด้วย
ความเรียบง่ายและด้วยความเข้าใจ ออกแบบตัวบ่งชี้และประเมินตามความจ าเป็น ลดภาระงานด้านเอกสารด้วย
เทคโนโลยี ประเมินด้วยความยืดหยุ่นกับสถานศึกษา ประเมินด้วยความเชื่อมโยง และประเมินด้วยความร่วมมือ  
 ๒. แนวคิดในการประเมินคุณภาพได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักคิดส าคัญ ๔ ประการ คือ  
  ๒.๑ การประเมินคุณภาพภายนอกต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน นโยบาย      



๒-๓ 

ต้นสังกัดและแผนการศึกษาของชาติและสากลด้วยวิธีการประเมินทั้งระบบแบบองค์ รวมตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และ ผลลัพธ์ 
 ๒.๒ ไม่เพ่ิมภาระงานด้านเอกสาร แก่ผู้รับการประเมิน พิจารณาตามสภาพการปฏิบัติงานจริง
ของสถานศึกษา ลดวันตรวจประเมิน โดยมี ๓ แบบ คือ แบบที่ ๑ ไม่ลงพ้ืนที่ประเมิน แบบที่ ๒ ลงพ้ืนที่บาง
ประเด็น และแบบที่ ๓ ลงพ้ืนที่ประเมินทุกประเด็น 
 ๒.๓ ไม่ตัดสินผลการประเมินว่ารับรองหรือไม่รับรอง ให้ข้อเสนอแนะตามบริบทของสถานศึกษา 
ค้นหาความส าเร็จที่โดดเด่น เสริมแรงพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร่งสรรค์  
 ๒.๔ ใช้ระบบเทคโนโลยีสาสารสนเทศสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกเชื่องโยงฐานข้อมูล
กับต้นสังกัด เป็นรูปแบบการประเมินแบบ Peer  Review ของคณะผู้ประเมินที่มีความเชี่ยวชาญ (Expert 
judgment) มีองค์ประกอบดังนี้ ผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ.ผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัดและผู้บริหารที่ไม่มีส่วนได้
เสียกับสถานศึกษาที่ลงประเมิน 

๖. กรอบแนวคิดในระดับ กห.  
 กรอบแนวคิดในระดับ กห. ที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี ้

๑. การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาของกองทัพ ใน กห. มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การผลิต 
ก าลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งของตน ยกระดับความรู้
ความสามารถและเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์ของก าลังพลให้สามารถใช้งานบ ารุงและรักษายุทโธปกรณ์  
ปลูกฝังให้ก าลังพลมีความรู้ทางวิชาการทหาร มีลักษณะความเป็นผู้น าหน่วยทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม       
มีอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา และมีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ นอกเหนือจากวิชาการทหาร ก้าวทัน       
การเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพ 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนากองทัพให้ไปสู่ความทันสมัยในอนาคต 

๒. กระทรวงกลาโหม ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ เพ่ือให้สถาบันการศึกษาของกองทัพและผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กองทัพต้องการ มีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานหน่วยใน
ระดับสูงขึ้นได้และมีมาตรฐานเดียวกันให้ค านึงถึงมาตรฐานทางทหาร  ความเป็นสากลในด้านการศึกษาให้
จัดระบบการศึกษาส าหรับผู้บังคับบัญชาหน่วยและฝ่ายอ านวยการทุกระดับโดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ  
ยุทธศาสตร์ทหาร หลักนิยมทางทหารของกองทัพไทยและความสามารถในการยุทธร่วมยุทธผสมรวมทั้งการ
ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่จะต้องประสานการปฏิบัติทั้งสามเหล่าทัพและมิตรประเทศพิจารณาจัดให้มีระบบคลัง
สมองของหน่วยและสถานศึกษาในระดับที่เหมาะสม โดยระดมความคิดจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน  

๓. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาของ กห.  
    ๓.๑  ระดับปริญญาตรี : มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 

ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีคุณลักษณะผู้น าทางทหารที่ดี มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพทหาร เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ มีความรู้
ในฐานะผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมีความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน สามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อได้  มีความใฝ่รู้ มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ          
มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์และประมวลผลความรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน มีทักษะในการ
สื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน มีสมรรถนะทางกาย
และสุขภาพจิตที่ด ีมีบุคลิกลักษณะและการวางตัวที่เหมาะสม 
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๓.๒ ระดับปริญญาโท : มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีภาวะผู้น า มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถประสานความร่วมมือกับผู้อ่ืนทั้งภายในและภายนอกกองทัพ มีความรอบรู้ในกิจการทางด้านความมั่นคง 
ทั้งในระดับชาต ิระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวทันกับ
บริบททางด้านความม่ันคง และการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการวิจัยและ
การให้ค าปรึกษา เพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการทหารและความมั่นคงแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๓ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี : มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในทางวิชาการและหรือ
วิชาชีพตามมาตรฐานที่ก าหนด มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ร่วมในสังคมได้
อย่างมีความสุขและสามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า 

๔  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านการทหาร  
๔.๑ ระดับปริญญาตรี มีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการทหารและวิชาชีพทหาร มีภาวะผู้น าทาง 

ทหาร มีวินัย รู้แบบธรรมเนียมทหาร สามารถอุทิศตนเพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความเข้มแข็งทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ มีบุคลิกลักษณะการวางตนที่เหมาะสม ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยทหาร ส านึกในหน้าที่
รับผิดชอบของตนสามารถปฏิบัติการทางทหาร รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นทหารอาชีพ ธ ารงเกียรติยศและ
ศักดิ์ศรีของทหาร 

๔.๒ ระดับปริญญาโทมีความรอบรู้ในกิจการทางด้านความมั่นคง ทั้งในระดับชาติ ระดับ 
ภูมิภาค และระดับนานาชาติ มีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถพัฒนางานในหน้าที่ให้ก้าวทันกับบริบท
ทางด้านความม่ันคงและการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง มีความสามารถในการวิจัยและการให้
ค าปรึกษาเพ่ือแก้ปัญหาทางด้านการทหารและความมั่นคงแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔.๓ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี : มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
สามารถเสียสละ เพ่ือประเทศชาติและราชบัลลังก์ รวมทั้งด ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้วิชาพ้ืนฐานวิชาการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ มีวินัยทหารและปฏิบัติ
ตามแบบธรรมเนียมทหาร มีภาวะผู้น า (ในระดับหมู่) ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตส านึกใน
ความเป็นทหาร และรู้รักสามัคคี มีความเข้มแข็ง อดทน และความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

๗. การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สปท./สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในปี ๒๕๖๑ 
๑ใสปท. ขอชะลอแผนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา 

ของกองทัพรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการประกันคุณภาพภายในและ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ โดยได้แจ้งกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพของ สมศ. ที่ประกอบด้วย ๒ 
ส่วนคือ การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน(Common Standard) และการประเมินความโดดเด่น
เฉพาะทาง (Challenging Standards)  

๒. แนวคิดการประเมินที่สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่เพ่ิมภาระ 
ด้านเอกสารแก่ผู้รับการประเมิน ไม่ตัดสินผลแต่ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเสริมแรงพัฒนาและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการประเมิน 

๘. นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
ก าหนดให้สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. จัดให้มีการประกันคุณภาพ

การศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพร้อมรับการตรวจคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง และให้ ยศ.ทบ. รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องตามความ
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มุ่งหมายของแต่ละประเภทและรายงานต่อ ทบ. ทุกสิ้นปีงบประมาณและได้ก าหนดนโยบายเฉพาะ ส าหรับ วทบ. 
และ รร.สธ.ทบ.,รร.จปร., วพม.,วพบ. และ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการให้พัฒนาผู้เรียนให้ตรงตาม
คุณลักษณะที่ก าหนดในนโยบายการศึกษาของ ทบ. โดยได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติตามนโยบาย
การศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ตารางที่ ๑  กรอบระยะเวลาการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของแต่ละหน่วย 
 

งานและกิจกรรม 
ปีงบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
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๑. ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งโดยก าหนดหลักสูตร   
การศึกษาให้ชัดเจนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และไม่
พิจารณาให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆของ ทบ. กรณีที่
ไ ม่ ไ ด้ ก าหนด ไว้ ใ นคุณสมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

     

√ √ - √ 

๒. ก าหนดแนวทางรับราชการด้านการศึกษาแต่ละเหล่าให้
ชัดเจนภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรด้านการศึกษาของ ทบ. 

     
√ √ - √ 

๓. ปรับปรุงอัตรา ตอนที่ ๓ อัตราก าลังพลให้มีความชัดเจน
ในเรื่องเหล่าและคุณวุฒิ ตอนที่ ๔ ค าชี้แจง ท้ายอัตราแบบ
อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ให้ชัดเจนทุกต าแหน่งภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาของ ทบ.   

     

√ √ - √ 

๔. เปิดหลักสูตรทดแทนหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
ส าหรับต าแหน่งที่ไม่สามารถก าหนดเหล่าได้ชัดเจนซึ่งถือว่า
เป็นต าแหน่งอัตราข้าราชการพลเรือนกลาโหม ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

     

- √ √ - 

๕. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปปฏิบัติงานได้จริง
ครอบคลุมย่านการปฏิบัติการทางทหาร โดยก าหนดให้เป็น
วิชาหลักของหลักสูตรแทนการสอดแทรกในวิชาต่างๆ 
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

     

- √ √ √ 

๖. ก าหนดให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็น
เกณฑ์ขั้นต่ าของหลักสูตรตามแนวทางรับราชการทุก
หลักสูตร โดยไม่มีการบรรจุในหลักสูตรภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ เพ่ือกระตุ้นให้ศึกษาตลอดเวลา 

     

- √ √ √ 

 

 



๒-๖ 

ตารางที่ ๑  กรอบระยะเวลาการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของแต่ละหน่วย 
 

งานและกิจกรรม 
ปีงบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 

กพ
.ท

บ.
 

ยก
.ท

บ.
 

ยศ
.ท

บ.
 

หน
่วย

แล
ะเ

หล
่า

สา
ยว

ิทย
าก

าร
 

๗. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนโดยให้มีการเตรียมการ
ศึกษาล่วงหน้าที่หน่วยทุกหลักสูตรส าหรับการศึกษาที่รร.ให้
ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับการฝึกปฏิบัติหรือเรื่องที่จะต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

     

- √ √ √ 

๘. ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยให้ผู้เข้า
รับการศึกษาทุกนายต้องผ่านการปฏิบัติรายบุคคลอย่าง
แท้จริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

     
- √ √ √ 

๙. จัดตั้งคณะกรรมการระดับกองทัพเพ่ือคัดเลือกบุคลากร
หมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่ครูอาจารย์และผู้บังคับหน่วยสาย
งานการศึกษาทุกระดับของ ทบ. ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

     

√ - - - 

๑๐. ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้บริหารสายงาน
การศึกษาทุกต าแหน่ง โดยจะต้องผ่านการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งครู อาจารย์หรือในสายงานการศึกษามาก่อนตาม
แนวทางท่ี ทบ.ก าหนดภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

     

√ - - √ 

๑๑. ให้น าผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้น
ยศ มาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าในการ
รับราชการให้เป็นรูปธรรมโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ส าหรับ
ก าลังพลที่บรรจุใหม่ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

     

    

ที่มา : นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ 
 
๙. ผบ.ทบ. ได้มอบนโยบายการท างานของ ทบ. ในปี 2561 “Smart Man - Smart Army” 

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 60 ผบ.ทบ. ไดม้อบให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกชุดใหม่ ณ บก.ทบ. หลัง 
สับเปลี่ยนต าแหน่ง โดยได้ มอบนโยบาย Smart Army ให้ความส าคัญ ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ 
ในหลวงรัชการที่ ๑๐ การรักษาความสงบ ให้เป็นไปตามกรอบ Roadmap เพ่ือสร้างบรรยากาศ ความ
ปรองดอง และ การเลือกตั้งทั่วไป/เตรียมความพร้อมทุกด้านและบริหารจัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ นโยบายการ
ท างานของ ทบ. ในปี 2561 “Smart Man - Smart Army” ใน 3 ภารกิจ ทั้งนี้ ทบ.ให้ความส าคัญและความ
เร่งด่วน ดังนี้ 

๑. ให้ความส าคัญและความเร่งด่วน สูงสุดต่อภารกิจ การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ 
แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งการสนองงานตามพระบรมราโชบาย 
ในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”  
 
 
 

กพ.ทบ.,ยศ.ทบ. นขต.ทบ. 



๒-๗ 

๒. นอกจากนี้จะให้การสนับสนุนงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อย่างเต็มขีด 
ความสามารถ เพื่อให้การด าเนินการ เป็นไปตามกรอบ Roadmap เช่น งานการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย4.0ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน 
ประเทศเพ่ือสร้างบรรยากาศความปรองดองและการเลือกตั้งทั่วไปตามกรอบระยะเวลา 

๓. งานการช่วยเหลือประชาชน โดยให้ทุกหน่วยต้องมีความพร้อมทั้งในด้านก าลังพล  
ยุทโธปกรณ์ รวมทั้งการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือสามารถให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติโดยทันท ี

ส าหรับการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก ตามแนวคิด Smart Man นั้น ในระดับบุคคล  
และขยายผลไปสู่การเป็น Smart Army ในแต่ละระดับหน่วยนั้น จะพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้าน ระบบ
การศึกษาทางทหาร การฝึกเป็นหน่วยตามวงรอบประจ าปี ตั้งแต่ระดับชุดปฏิบัติการ จนถึง ระดับกองร้อย     
การฝึกการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของหน่วยระดับกองพันและกรมผสมเพ่ือรองรับการป้องกันประเทศในระยะ
ยาวในเรื่องการพัฒนากองทัพ จะด าเนินการตามแผนพัฒนากองทัพบก และแผนปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบก 
โดยยังคงให้ความเร่งด่วนกับการรักษาระดับความพร้อมรบ ให้กับหน่วยทุกประเภท เพ่ือรองรับการปฏิบัติการ
ในระดับแผนเผชิญเหตุ และแผนการปฏิบัติในกรอบงานความมั่นคงมิติอ่ืนๆรวมทั้งพิจารณาใช้ประโยชน์จาก
ก าลังพลส ารอง ให้มีความเชื่อถือได้ และน าไปสู่ระบบก าลังพลส ารองอาสาสมัคร และการคัดเลือกก าลังพล
ส ารองเข้ารับราชการทหาร เป็นการชั่วคราว เพ่ือปรับลดก าลังทหารประจ าการ ทั้งนี้ให้จัดท าโครงการน าร่อง
เพ่ือน าก าลังพลส ารองมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นการชั่วคราวให้เป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ ทบ.ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการทหารกับมิตรประเทศโดย ยกระดับบทบาท ความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและด ารงความต่อเนื่องและขยาย
ขอบเขตการฝึกร่วม/ผสม กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารแบบ
ทวิภาคีที่ได้มีการจัดตั้งไว้แล้วส่วนผู้บังคับหน่วยทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ของหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษา การน าไปใช้งานและการปรนนิบัติบ ารุงพลเอกเฉลิม
ชัย กล่าวว่า การบริหารราชการของกองทัพบก ต้องกระท าด้วยความโปร่งใสก่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อ
การท างานของกองทัพบกรวมทั้ง ส่งเสริมและพัฒนา การให้บริการประชาชน โดยน า เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เข้ามาใช้ ตลอดจนปรับระบบการท างาน เพ่ือให้เป็นไปตามแนวนโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ตามท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ 
 

๑๐. นโยบายด้านการฝึก-ศึกษา ของ ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๑     
๑. ให้สถานศึกษา ศึกษามาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ รูปแบบวิธีการประเมินทบทวน 

ระเบียบ ค าสั่งเป้าหมาย บทบาทหน้าที่ จุดประสงค์การจัดการศึกษา รูปแบบการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง เชิงคุณภาพและเตรียมการสร้างตัวชี้วัดแต่ละด้านให้ตรงเป้าหมายตามบริบทของสถานศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๒. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา โดยก าหนดทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ (๑๐ Skills) และ คุณลักษณะที่กองทัพต้องการ จัดท าแผนการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จัดท าแผนพัฒนาครูอาจารย์ จัดท าแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน แผนงาน/
โครงการให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลจากการประกันคุณภาพแล้ววินิจฉัยสิ่งที่ควรพัฒนา และรับผิดชอบ
การน าองค์กรและการประกันคุณภาพภายใน 



๒-๘ 

๓. ให้สถาบันการศึกษาโรงเรียนหน่วยและโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการจัดให้มีการประกัน 
คุณภาพการศึกษาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนี่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่กองทัพบกก าหนด ทั้งนี้ หน่วยสามารถ
พัฒนาเกณฑ์ให้สูงกว่าได้ โดยจัดท าเกณฑ์คุณภาพของสถานศึกษาและรายงานให้กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ 

๕. รูปแบบการประเมินเป็นไปตามที่ ทบ.อนุมัติ โดยประเมินจากเอกสารหลักฐาน การสัมภาษณ ์ 
และการสังเกตจากสถานที่จริง ห้วงการประเมิน เริ่มตั้งแต่ เม.ย. – ส.ค.๖๑ 

๖. ให้สถานศึกษาเตรียมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๗. สถาบันการศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษา รร.หน่วยและ  
เหล่าสายวิทยาการ จัดท าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียมและสอดคล้องกับ
กองทัพมิตรประเทศ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากการด าเนินการตามพันธกิจหรือตามที่ ทบ.ก าหนด 

๘. ให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามระบบและกลไกการประกัน 
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้กองทัพบกมั่นใจว่า จะได้ผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙. น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและความเชี่ยวชาญของหน่วย มาสร้างมาตรฐาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาที่สถานศึกษา
ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งประเมินความก้าวหน้าของแผนงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด 

๑๐. การปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผล ให้สถานศึกษาด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔ ข้อ ๓.๔ ด้านหลักสูตรการศึกษา 

๑๑.  จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งข้ึน เน้นการคิดวิเคราะห์ และการ 
พัฒนาทักษะ ที่มีความส าคัญและจ าเป็นต้องมีต่อการปฏิบัติงาน ทันต่อยุคสมัย 

๑๒  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส่งให้กรมยุทธศึกษาทหารบก และจัดเตรียมเอกสาร 
เพ่ิมเติมเมื่อได้รับการประสาน พร้อมทั้งเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบกตามวันเวลาที่ก าหนด 

๑๓. ส่งครูอาจารย์เข้ารับการอบรมครูทหารชั้นสูงและอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามท่ี  
ยศ.ทบ. ก าหนด 

๑๔ ให้หน่วยให้การสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ทบ. เช่น คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการด้านการด าเนินการเรื่องเงินประจ าต าแหน่ง
ประเภทวิทยฐานะเป็นต้น 

๑๕. นโยบายและแนวคิดเพ่ิมเติมที่ จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณามอบให้ในการประชุมชี้แจงและมอบ
นโยบายด้านการฝึก-ศึกษา ของ ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อ ๘ พ.ย. ๖๐ ยศ.ทบ. โดยให้ด าเนินการตาม 
นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๖๔ และได้กรุณาให้แนวคิดเพ่ิมเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

๑๕.๑ เป้าหมาย/กรอบแนวทางการด าเนินงาน ยศ.ทบ. ปี ๖๐ – ๖๔ คือ การบรรลุ  
ภารกิจ พันธกิจ และเป้าประสงค์ที่ ทบ. ต้องการ นโยบาย/สั่งการ ผบ.ทบ. นโยบาย/แผนงานส าคัญของ ทบ.
งานตามกรอบยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของรัฐบาล กองทัพ และ ทบ.โดยพัฒนาสมรรถนะทางสังคม ประสาน 
สอดคล้องภารกิจ/กิจกรรม กับหน่วยงานของ ทบ. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายนอก (  Stakeholder ) และมิตร
ประเทศ ด้วยการพัฒนา/ปรับปรุงยกระดับมาตรฐาน สร้างเสริมสมรรถนะก าลังพล และหน่วย พัฒนาความ



๒-๙ 

ทันสมัยมูลค่าเพ่ิม นวัตกรรม พร้อมทั้ง พัฒนาสมรรถนะทางสังคม ประสานสอดคล้องภารกิจ/กิจกรรม กับ
หน่วยงานของ ทบ. ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายนอก ( Stakeholder ) และมิตรประเทศ   

๑๕.๒ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางทหาร คือ มาตรฐานการศึกษาที่กองทัพต้องการ 
น าไปสู่การท าให้เกิดความมั่นใจ น่าเชื่อถือว่าถูกต้องและมีคุณภาพ เพ่ือการบรรลุภารกิจ/ตรงเป้าหมาย ทบ.
การพัฒนากองทัพ เป้าหมายภารกิจ พันธกิจ บทบาท/ความรับผิดชอบโครงสร้างหลักนิยม ก าลังพลเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ สามารถตอบสนอง/ตอบโจทย์กองทัพที่เทียบเคียงกับอารยะประเทศ โดยด้วย
กระบวนการภายในของสถานศึกษา โดยพัฒนา/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษาในเรื่องต่างๆ 
ได้แก่ ๑) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาปรับใช้เทคนิค/เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเน้นรูปแบบ         
สหวิทยาการ ๒) พัฒนาขีดความสามารถสมรรถนะครู ปรับวิทยฐานะ (โรงเรียนครูทหารบก)  ๓)พัฒนา/
ปรับปรุงเนื้อหาสาระยกระดับมาตรฐานหลักสูตร   ๔) สนับสนุน/บริการทางสังคม  ๕) การประสานสอดคล้อง
เป้าหมาย/การจัดการศึกษา(ระบบการศึกษาร่วมเหล่าทัพ)   ๖) ประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน โรงเรียน
หน่วยจัดการศึกษาร่วมมือกับสถาบันภายนอกเพ่ือสร้างผลิตผล/ผลิตภาพทางการศึกษา 

๑๑. มาตรฐานการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
 มาตรฐานที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ

ของ ทบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใช้มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  ของ ทบ. พ.ศ.
๒๕๖๐- ๒๕๖๔  มี ๔ ระดับตามที่ได้ ทบ.ได้อนุมัติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๑) มาตรฐานระดับสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง  
๒) มาตรฐานระดับสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
๓) มาตรฐานระดับสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

      ๔) มาตรฐานระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ  

๑๒. ผลการรายงานสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสนอต่อ ทบ.  
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้น าไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา  ด้านมาตรฐานครูอาจารย์   
ด้านมาตรฐานผู้เรียน และด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ 
 ๑. ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา  :  ติดตามการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา  สอดคล้องกับนโยบายของ ทบ. และบริบทของ
สถานศึกษา  มุ่งเน้นให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติของสถานศึกษา  ๑๑ . ๒  ด้ าน
มาตรฐานครูอาจารย์ : ติดตามการบริหารและพัฒนาคุณภาพครูอาจารย์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือน าข้อมูล
ไปวางแผนพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ทั้งการจัดท าหลักสูตรครูทหารบกการจัดตั้งสถาบันหลักในการพัฒนา
คุณภาพครู อาจารย์ (รร.ครูทหารบก)  เพ่ือให้ครูอาจารย์มีมาตรฐานตามที่ ทบ.ก าหนด  และรองรับการได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะในอนาคต  ซึ่งในการด าเนินการจ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป 
 ๒. ด้านมาตรฐานผู้เรียน : ติดตามการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามที่ 
ทบ. ก าหนด คือ Smart Man ฉลาดและแข็งแรง รวมทั้งมีคุณลักษณะทางทหารที่ส าคัญ ได้แก่ ความเป็น
สุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา เป็นผู้น าที่ยึดมั่นในอุดมการณ์  เทิดทูนชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ มุ่งพัฒนา
กองทัพและประเทศชาติ และพร้อมเสียสละชีวิตเพ่ือปกป้องผืนแผ่นดินไทย  มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
ตามหลักสูตรที่ก าหนด รวมทั้งให้มีทักษะที่ส าคัญในการท างานในอนาคต  



๒-๑๐ 

 

 ๓. ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ศึกษาและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ไปสู่ความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และลดภาระงานที่ซ้ าซ้อน  โดยการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์การด าเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษา
แบบ Online ผ่านโปรแกรมการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือความทันสมัยและลดภาระการด าเนินงานที่ซ้ าซ้อน
และการจัดเก็บเอกสารจ านวนมาก  โดย  ยศ.ทบ. และสถานศึกษาจะพัฒนาร่วมกัน  ซึ่งในการด าเนินการจ าเป็น 
ต้องขอรับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  โปรแกรมเมอร์ อุปกรณ์ รวมทั้งงบประมาณ 
การด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายที่ก าหนดต่อไป  
๑๓. กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ทบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ทบ. 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
๑. สมรรถนะผูส้ าเรจ็การศึกษา 
๒. สมรรถนะครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน 
    การศึกษา 
๓. หลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค ์
    และการน ามาใช้  ประโยชน์ 
๕. การบริการทางวิชาการ  
๖. การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสรมิสรา้ง 
     ความเป็นพลเมืองที่ด ี
๗. การบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 
๘. การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
๙. อัตลักษณ์/เอกลักษณ ์
 
 

แนวคิดระดับชาต ิ
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  
- แนวคิดในการประเมินคุณภาพของ สมศ.   

คุณภาพการศึกษาของ ทบ. 
 

แนวคิดในระดับ กห.  
- นโยบายด้านการศึกษา กห. 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาของ กห. 
- การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สปท./ 
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในปี ๒๕๖๑ 

แนวคิดในระดับ ทบ.  
- นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
- ผบ.ทบ. ได้มอบนโยบายการท างานของ ทบ.  
  ในปี 2561 “Smart Man - Smart Army” 
- มาตรฐานการตรวจสอบและการประเมิน 
  คุณภาพการศึกษาของ ทบ.   
- ผลการรายงานสรุปผลการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐เสนอต่อ ทบ.  
 

ผลลัพธ์ 

กองทัพพัฒนาไปสู่ Smart Army 
บรรลุวสิัยทัศน์ของ ทบ. 

เป็นกองทัพที่มีศักยภาพ ทันสมัย 
เป็นที่เช่ือมั่นของประชาชน  

และเป็นหนึ่งในกองทัพช้ันน าของ
ภูมิภาค 

ผลผลติ Smart Man  

“คุณภาพ มาตรฐาน ความทันสมยั 

เป็นไปตามภารกิจ พันธกิจ 
บทบาทหน้าท่ี/ความรับผดิชอบ

ของสถานศึกษา 

ตอบโจทย์กองทัพ สังคม
ประเทศชาต ิ

 

แนวคิด 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
 

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือการพัฒนากองทัพ 

“คุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัย 
ตอบโจทย์กองทัพ สังคม ประเทศชาติ” 

แนวคิดในระดับ หน่วย.  
- ภารกิจ พันธกิจ บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบของ   
  สถานศึกษา 
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ส่วนท่ี ๓ 

 มาตรฐานและตัวบ่งชี้ท่ีใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทบ. 
     ตามหนังสือ กศ.ยศ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๖๑.๑๔/๓๖๐๓ ลง ๒๘ ธ.ค.๕๙ จก.ยศ.ทบ./

ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ได้กรุณาอนุมัติมาตรฐานการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ.  (พ.ศ.๒๔๖๐-๒๕๖๔) และได้
แจ้งให้สถานศึกษาทราบเพ่ือด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และรับการประเมินในปี ๒๕๖๑ ตามหนังสือ
ยศ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๖๑/๓๖๐๓ ลง ๒๘ ธ.ค.๕๙ สรุปมาตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ๔ ระดับ ประกอบด้วย 

๑. มาตรฐานระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
๒. มาตรฐานระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
๓. มาตรฐานระดับสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง 
๔. มาตรฐานระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ 
สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการที่ใช้มาตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีดังนี้ 

มาตรฐานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ส าหรับ รร.สธ.ทบ. (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา), รร.จปร. (กลุ่ม       
รร.เหล่าทัพ เช่นเดียวกับ รร.นร, และ รร.นนก.),วพม.(กลุ่มวิทยาลัยแพทยศาสตร์มีสถาบันเดียวระดับ กห.)และ 
วพบ.(กลุ่มวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพ เช่นเดียวกับ วพร.ศซก.พร.และ วพอ.พอ.)  ประกอบด้วย ๑๐ มาตรฐาน 
๓๒ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนักรวม ๑๖๐ เว้น รร.สธ.ทบ.(หลักสูตรบัณฑิตศึกษา) มี ๙ มาตรฐาน ๒๗ ตัวบ่งชี้         
ค่าน้ าหนักรวม ๑๓๕   

มาตรฐานระดับต่่ากว่าปริญญาตรี ใช้กับ รร.ดย.ทบ. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   
กลุ่มวิชาชีพการดนตรี) และ รร.นส.ทบ. (ไม่เทียบวุฒิการศึกษา กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทหาร) รร.ดย.ทบ.
ประกอบด้วย  ๑๐ มาตรฐาน ๓๒ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนักรวม ๑๖๐ รร.นส.ทบ. มี ๙ มาตรฐาน  ๒๙ ตัวบ่งชี้          
ค่าน้ าหนักรวม ๑๔๕   

  มาตรฐานระดับสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง ส าหรับ วทบ. และ รร.สธ.ทบ. (เทียบเคียง 
กับมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินของ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทร.ยศ.ทร., วทอ.ยศ.ทอ., วทร.ยศ.ทร.และ 
วสท.สปท.) ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนักรวม ๑๕๐   

       มาตรฐานระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ส าหรับ รร.สบ.สบ.ทบ.,รร.กง.กง.ทบ.,       
รร.กบ.ทบ.,รร.กร.กร.ทบ.,ศภษ.ยศ.ทบ.,กอศจ.ยศ.ทบ.,รร.สร.พบ.,รร.สห.สห.ทบ.,รร.ส.สส.,รร.สพ.สพ.ทบ., 
รร.พธ.พธ.ทบ.,รร.วศ.ทบ. ,รร.ขส.ขส.ทบ. ,รร.ขว.ทบ. ,รร.กส.กส.ทบ.,รร.ม.ศม. ,รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ,          
รร.สพศ.ศสพ.,รร.ป.ศป.,รร.การบิน ทบ.,รร.ช.กช.,รร.ร.ศร. และ รร.กสร.ศสร.  
ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน ๒๓ ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนักรวม ๑๕๐   
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มาตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  

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

กลุ่มตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐานด้าน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น่้าหนัก 

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/ู 
   อาจารย์ 

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. หลักสูตรและ 
    การเรียน 
    การสอน 

๑๐. การบริหารและพัฒนาหลักสตูร ๕ √ √ √ √ 

๑๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕ √ √ √ √ 

๑๒. การวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ๕ √ √ √ √ 

๑๓. ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้  ๕ √ √ √ √ 

รวม ๒๐ ๔ ๔ ๔ ๔ 
๔. การฝึกศึกษา 
   วิชาทหารและ  
   ภาวะผู้น 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.การบริหารและ  
  ธรรมาภิบาล 
  ของสถานศึกษา 

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/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อสถาบัน ๕ √ √ √ √ 

รวม ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ 
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กลุ่มตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐานด้าน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น่้าหนัก 

รร
.สธ

.ท
บ.

 

รร
.จป

ร. 

วพ
ม.

 

วพ
บ.

 

 ๗. การท าน ุ
    บ ารุงศิลปะ 
    และ  
   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 √ √ √ √ 

รวมน่้าหนัก ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ 
มิติที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี 
มาตรการส่งเสรมิ 

๑๐. มาตรการ 
     ส่งเสริม 

๓๑. มาตรการส่งเสรมิ (ภายในสถาบัน)  ๕ √ √ √ √ 

๓๒. มาตรการส่งเสรมิ (ภายนอกสถาบัน) ๕ √ √ √ √ 

รวม ๑๐ ๒ ๒ ๒ ๒ 
รวม (๒๗) (๓๒) (๓๒) (๓๒) 

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   ๓๒ ตัวบ่งชี้   ค่าน้ าหนักรวม ๑๖๐ 

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  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา) 
กลุ่มท่ี ๒ โรงเรียนเหล่าทัพ ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนาย

เรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
กลุ่มท่ี ๓   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 ป ี
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มาตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับต่่ากว่าปริญญาตรี ของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ส าหรับ รร.ดย.ทบ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) กลุ่มวิชาชีพการดนตรี 
รร.นส.ทบ. ไม่เทียบวุฒิการศึกษา กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐานทหาร 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น่้าหนัก 

รร
.ด

ย.ท
บ.

 

รร
.น

ส.ท
บ.

 

มิติที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี
พื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คุณภาพศิษย ์ ๑. ผู้เรียนเป็นคนด ี ๕ √ √ 
๒. ผู้เรียนมคีวามรู้ความสามารถตามหลักสูตร ๕ √ √ 
๓. ผู้เรียนมผีลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์  ๕ √ - 
๔. ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับสถานศึกษา ๕ √ √ 

รวม ๒๐ ๔ ๓ 
๒. คุณภาพคร/ู
อาจารย ์

๕. คร/ูอาจารย์มีความรู้ความสามารถ ๕ √ √ 
๖. คร/ูอาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรยีน/แหล่งเรียนรูคุ้ณภาพ ๕ √ √ 
๗. คร/ูอาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์  ๕ √ √ 
๘. คร/ูอาจารย์ไดร้ับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  ๕ √ √ 
๙. คร/ูอาจารย์ปฏิบัตติามระเบยีบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณ 
    วิชาชีพครู/ครูทหาร 

๕ √ √ 

รวม ๒๕ ๕ ๕ 
๓. หลักสูตรและ
การเรยีนการ
สอน 

๑๐. การบริหารและพัฒนาหลักสตูร ๕ √ √ 
๑๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕ √ √ 
๑๒. การวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ๕ √ √ 
๑๓. ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้ ๕ √ √ 

รวม ๒๐ ๔ ๔ 
๔. การปลูกฝัง
จิตส านึกความ
เป็นทหาร 
เสรมิสร้างความ
เป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

๑๔. ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติฯ ๕ √ √ 
๑๕. ระดับคณุภาพในการส่งเสรมิการฝึกอบรมทางทหารฯ ๕ √ √ 
๑๖. ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง       ๕ √ √ 
๑๗. ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนรุักษ์ สิ่งแวดลอ้ม       ๕ √ √ 
๑๘. ระดับคณุภาพในการส่งเสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ  ๕ √ √ 

รวม ๒๕ ๕ ๕ 
๕. การบริหาร
และธรรมาภิบาล
ของสถานศึกษา 

๑๙. การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/สภาโรงเรยีน ๕ √ √ 

๒๐. การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ๕ √ √ 
๒๑. การบริหารความเสีย่ง ๕ √ √ 
๒๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ๕ √ √ 

รวม ๒๐   
๖. ความสัมพันธ์
กับชุมชน/สังคม 

๒๓. การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ ๕ √ - 
๒๔. การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อสถานศึกษา ๕ √ - 

รวม ๑๐ ๒ ๐ 
๗. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒๕. การส่งเสรมิสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม 
      ประเพณีทางทหาร 

๕ √ √ 

๒๖. การพัฒนาสุนทรยีภาพ ๕ √ √ 
รวม ๑๐ ๒ ๒ 

  



๓-๕ 
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น่้าหนัก 

รร
.ด

ย.ท
บ.

 

รร
.น

ส.ท
บ.

 

 ๘. การ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษา
ภายใน 

๒๗. ผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในโดย 
      หน่วยงานต้นสังกัด 

๕ √ √ 

๒๘. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน 
      คุณภาพการศึกษาภายใน 

๕ √ √ 

รวม ๑๐ ๒ ๒ 
มิติที่ ๒  
ตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ ์

๙. อัตลักษณ์/
เอกลักษณ ์

๒๙. อัตลักษณผ์ู้เรียน ๕ √ √ 
๓๐. เอกลักษณส์ถานศึกษา ๕ √ √ 

รวม ๑๐ ๒ ๒ 
มิติที่ ๓  
ตัวบ่งช้ี 
มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๐.มาตรการ
ส่งเสริม 

๓๑. มาตรการส่งเสรมิ (ภายในสถานศึกษา)  ๕ √ √ 
๓๒. มาตรการส่งเสรมิ (ภายนอกสถานศึกษา) ๕ √ √ 

รวม ๑๐ ๒ ๒ 

 
รร.ดย.ทบ.  รวม ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้   ๑๐ มาตรฐาน ๓๒ ตัวบ่งชี้  ค่าน้ าหนักรวม ๑๖๐ คะแนน 
รร.นส.ทบ. รวม ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้     ๙   มาตรฐาน   ๒๙ ตัวบ่งชี้   ค่าน้ าหนักรวม ๑๔๕ คะแนน 

 
ที่มา :   ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ ากว่า 
          ปริญญาตรี รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 

ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณา 
  ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ์ และหลักฐานจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้เรียน 
  ๒. ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ข้อมูล ๓ ปีย้อนหลัง คิดคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง ข้อมูลเชิง
คุณภาพใช้ข้อมูลปีล่าสุด ๑ ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓-๖ 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

        ส าหรับ  วทบ.และ  รร.สธ.ทบ.   

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
จ่านวน
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
น่้าหนัก 

๑. คุณภาพและคุณลักษณะ 
    ที่พึงประสงค์ของ 
    ผู้ส าเร็จการศึกษา  

๑.๑ ประสิทธิภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑.๒ ผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงคต์ามทีห่ลักสูตรก าหนด 

๒ ๒๐  

๒. การวิจัยและ/หรือ 
    ผลงานทางวิชาการ 

๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการ 
๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ 

๒ ๒๐ 

๓. การบริการทางวิชาการ ๓.๑ การบริการทางวิชาการที่ส่งผลต่อสถาบัน ชุมชน/สังคม/กองทัพ ๑ ๑๐ 
๔. การบริหารจัดการและ 
    การพัฒนาสถาบัน  
 

๔.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคล้องกับ นโยบายด้านการศึกษา ของ ทบ.  
     แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ท่ีเป็นไปตามบริบทของสถาบัน 
๔.๒ การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ 
๔.๓ ศักยภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
๔.๔ การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้    
๔.๕ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
๔.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 

๖ ๓๐  

๕. การบริหารและพัฒนา 
    หลักสูตร 

๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
๕.๒ คุณภาพของผู้บรรยาย/อาจารย์/วิทยากร 
๕.๓ คุณภาพผู้เข้ารับการศึกษา/ผู้เรียน 
๕.๔ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
๕.๕ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๕.๖ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล 
๕.๗ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
๕.๘ การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ทางทหาร 

๘ ๔๐  

๖. การฝึกทักษะตาม 
   เอกลักษณ์ของ สถาบัน 

๖.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึก 
๖.๒ ทรัพยากรสนับสนุนการฝึก 

๒ ๑๐  

๗.การประกันและพัฒนา 
  คุณภาพภายใน 

๗.๑ ผลการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
๗.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
      การศึกษาภายใน 

๒ ๒๐  

รวม ๒๓ ๑๕๐ 
 
ที่มา : ปรับปรุงจากมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง ของ สปท. และ        
ร่างตัวบ่งช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของ สปท. รอบสี่                             
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ร่วมพิจารณาปรับปรุง ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนหลังการประเมินคุณภาพการศึกษา        
พ.ศ.๒๕๕๙  (๑ - ๒ ก.ย.๕๙) , เสนอความ คิดเห็นเพิ่มเติม ๑๖ ต.ค. ๕๙  และ ประชุมร่วมกันระหว่าง กศ.ยศ.ทบ.และ      
รร.สธ.ทบ. ๒๒ ธ.ค.๕๙ 
 
 
 
 
 



๓-๗ 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับ รร.หน่วยและ เหล่าสายวิทยาการของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
ส าหรับ   รร.สบ.สบ.ทบ., รร.กง.กง.ทบ., รร.กบ.ทบ., รร.กร.กร.ทบ., ศภษ.ยศ.ทบ., กอศจ.ยศ.ทบ., รร.สร.พบ., 
รร.สห.สห.ทบ., รร.ส.สส., รร.สพ.สพ.ทบ., รร.พธ.พธ.ทบ.,รร.วศ.ทบ., รร.ขส.ขส.ทบ., รร.ขว.ทบ., รร.ร.ศร. 
รร.กส.กส.ทบ., รร.ม.ศม., รร.สท.ศสท.กส.ทบ., รร.สพศ.ศสพ., รร.ป.ศป., รร.การบิน ทบ., รร.ช.กช., และ 
รร.กสร.ศสร.  

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
จ่านวน
ตัวบ่งชี้ 

ค่าน่้าหนัก 

๑. คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๑.๑  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
๑.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

๒ ๑๐ 

๒. คุณภาพครู อาจารย์ และ 
    บุคลากรสนับสนุน 
    การศึกษา 

๒.๑  ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์        
       มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรม 
       จริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒.๒  ครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการ  
       เพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ 

๒ ๑๕ 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและ 
    คุณภาพการเรียนการสอน 

๓.๑  การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
๓.๒  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
๓.๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๔  ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล 
๓.๕  การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
๓.๖  การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ 
       ในการเรียนการสอน 

๖ ๓๐ 

๔. การสร้างผลงานทาง 
   วิชาการ/งานวิจัย/งาน 
   สร้างสรรค์และการน ามาใช้ 
   ประโยชน ์

๔.๑  ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทาง 
       วิชาการ /งานวิจัยงาน/สร้างสรรค์ และการน ามาใช้ 
       ประโยชน ์

๑ ๑๐ 

๕. การบริการทางวิชาการ  ๕.๑  การบริการทางวิชาการตามช านาญและความพร้อมของ 
       สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 

๑ ๕ 

๖. การปลูกฝังอุดมการณ ์
   ทหารและการเสริมสร้าง 
   ความเป็นพลเมืองที่ด ี

๖.๑  การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และเสริมสร้างความเป็น 
       พลเมืองที่ด ี

๑ ๕ 

๗. การบริหารจัดการและ 
    การพัฒนาสถานศึกษา 

๗.๑  แผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 
๗.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๗.๓  การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
๗.๔  ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ 
๗.๕  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๕ ๒๕ 

รวม ๑๘ ๑๐๐ 
 



 ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำของ ทบ. จ ำนวน ๓๐ หน่วย 

ตารางที่ ๑ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ.  
              ปีงบประมาณ๒๕๖๑ 

ล าดับ วัน เดือน ปี สถานศึกษา หมายเหตุ 
๑.  วันอังคารที่  ๓  เม.ย.๖๑ วพบ.   
๒.  วันพุธที่  ๔  เม.ย.๖๑ รร.สบ.สบ.ทบ.  
๓.  วันพฤหัสบดีที่  ๕  เม.ย.๖๑ รร.กง.กง.ทบ.   
๔.  วันอังคารที่  ๑๐  เม.ย.๖๑ รร.กบ.ทบ.   
๕.  วันพุธที่  ๑๑  เม.ย.๖๑ รร.กร.กร.ทบ.   
๖.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  เม.ย.๖๑ วทบ.   
๗.  วันศุกร์ที่  ๒๐  เม.ย.๖๑ รร.สธ.ทบ.   
๘.  วันอังคารที่  ๒๔  เม.ย.๖๑ ศภษ.ยศ.ทบ.   
๙.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เม.ย.๖๑ กอศจ.ยศ.ทบ.   

๑๐.  วันอังคารที่  ๑  พ.ค.๖๑ รร.สร.พบ.   
๑๑.  วันพฤหัสบดีที่  ๓  พ.ค.๖๑ รร.สห.สห.ทบ.   
๑๒.  วันอังคารที่  ๘  พ.ค.๖๑ รร.ส.สส.   
๑๓.  วันอังคารที่  ๑๕  พ.ค.๖๑ รร.สพ.สพ.ทบ.   
๑๔.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  พ.ค.๖๑ รร.พธ.พธ.ทบ.   
๑๕.  วันอังคารที่  ๒๒  พ.ค.๖๑ รร.วศ.ทบ.   
๑๖.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พ.ค.๖๑ รร.ขส.ขส.ทบ.   
๑๗.  วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  พ.ค.๖๑ รร.ขว.ทบ.   
๑๘.  วันอังคารที่  ๕  มิ.ย.๖๑ รร.กส.กส.ทบ.   
๑๙.  วันพุธที่  ๑๓  มิ.ย.๖๑ รร.ม.ศม.  
๒๐.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มิ.ย.๖๑ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.  
๒๑.  วันอังคารที่  ๑๙  มิ.ย.๖๑ รร.สพศ.ศสพ.  
๒๒.  วันพุธที่  ๒๐  มิ.ย.๖๑ รร.ป.ศป.  
๒๓.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิ.ย.๖๑ รร.การบิน ทบ.  
๒๔.  วันอังคารที่  ๒๖  มิ.ย.๖๑ รร.ช.กช.  
๒๕.  วันพุธที่  ๒๗  มิ.ย.๖๑ รร.ร.ศร.  
๒๖.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิ.ย.๖๑ รร.กสร.ศสร.  
๒๗.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  ก.ค.๖๑ รร.นส.ทบ.  
๒๘.  วันอังคารที่  ๑๗  ก.ค.๖๑ รร.ดย.ทบ.  
๒๙.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ก.ค.๖๑ วพม.  
๓๐.  วันจันทร์ที่  ๒๓  ก.ค.๖๑ รร.จปร.  

 



ก ำหนดกำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR )  
ของสถำนศึกษำ ให้ ยศ.ทบ. 

ตารางที่ ๒  ก าหนดการส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

สถำนศึกษำ วงรอบกำรจัดท ำ SAR ก ำหนดส่ง SAR 
สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง 
รร.สธ.ทบ. และ วทบ. 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๔ ก.พ. ๖๑ 

สถาบันการศึกษาระดับ ป.ตรี และต่ ากว่า ป.ตรี 
- รร.จปร. 
 
- วพบ. 
 
- วพม. 
 
-รร.ดย.ทบ. และ รร.นส.ทบ. 
 

  

- ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  (๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑) 
- ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  (๑๓ ส.ค. ๕๙ - ๙ ส.ค. ๖๐) 
- ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  (๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑) 
- ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  (๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑) 

 

๕ ก.ค.๖๑ 
 

๑๒ ก.พ.๖๑ 
 

๕ ก.ค.๖๑ 
 

๕ ก.ค.๖๑ 

รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ได้แก่   
รร.สบ.สบ.ทบ., รร.กง.กง.ทบ., รร.กบ.ทบ., รร.กร.กร.ทบ.,  
ศภษ.ยศ.ทบ., กอศจ.ยศ.ทบ., รร.สร.พบ., รร.สห.สห.ทบ., 
รร.ส.สส., รร.สพ.สพ.ทบ., รร.พธ.พธ.ทบ., รร.วศ.ทบ.,     
รร.ขส.ขส.ทบ., รร.ขว.ทบ., รร.กส.กส.ทบ., รร.ม.ศม., 
รร.สท.ศสท.กส.ทบ., รร.สพศ.ศสพ., รร.ป.ศป.,  
รร.การบิน ทบ., รร.ช.กช., รร.ร.ศร. และ รร.กสร.ศสร. 

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
(๑ ต.ค.๕๙ – ๓๐ ก.ย.๖๐) 

๑๔ ก.พ.๖๑ 

 
รูปแบบกำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง ให้ส่งทั้ง ๒ แบบ ดังนี้ 

๑. ส่งรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร จ านวน ๒ เล่ม 
๒. ส่งรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล  

 (CD) จ านวน ๒ แผ่นโดยใช้โปรแกรม word พร้อมกับแนบเอกสารอ้างอิงในรูปแบบ การเชื่อมโยงหลายมิติ 
(Hyperlink) ลงในเล่มรายงานการประเมินตนเองให้ครบทุกเอกสารที่ใช้ ในการอ้างอิง โดย file แบบ file 
pdf., Word หรือ file รูปภาพแล้วแต่กิจกรรม เพ่ือให้   คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. 
ตรวจสอบข้อมูลก่อนลงพ้ืนที่ประเมิน โดยในวันที่ลงพ้ืนที่ประเมินจะไม่มีการตรวจสอบเอกสาร หากเอกสารที่
ส่งมามีความชัดเจนและสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำในกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ตารางที่ ๓ ปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

เวลำ รำยละเอียดกำรปฏิบัต ิ
๐๘๔๕  - คณะอนุกรรมการฯ  เดินทางถึงสถานศึกษา  

-  ถ่ายภาพ 
 - ประธาน, คณะอนุกรรมการฯ, คณะผู้บริหาร และคณะท างานของสถานศึกษา  ถ่ายภาพร่วมกัน 
 - ประธานพักที่ห้องรับรอง 

๐๙๐๐ คณะอนุกรรมการฯ  ผู้บริหารและคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
พร้อม ณ ห้องประชุม 

๐๙๐๐-๐๙๑๐ ประธานเดินทางถึงห้องประชุม 
 - ผู้บริหารกล่าวต้อนรบั  แนะน าคณะผู้บริหารและคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 - ประธานคณะอนุกรรมการฯ  แจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
 - เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ แนะน าคณะอนุกรรมการฯ  แจ้งขั้นตอนและวธิีการประเมินฯ 

๐๙๑๐-๐๙๓๐ ผู้แทนสถานศึกษา บรรยายสรุป ผลการด าเนนิงานของสถานศึกษา 
 (ใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาท)ี ครอบคลุมหัวข้อ ต่อไปนี ้

   ๑. เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา 
 ๒. สรุปผลการด าเนินงาน ในปงีบประมาณ ๒๕๖๐ 
     ๒.๑ ผลการด าเนินการตามพันธกิจของสถานศึกษา  
     ๒.๒ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด 
           (รายละเอียดตามค าอธิบายทา้ยตาราง) 
     ๒.๓ ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น และเร่ืองที่ควรปรับปรุงพฒันาเร่งด่วน 
 ๓. ปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  
 ๔.การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

 
๑๙๓๐-๐๙๔๕  คณะอนุกรรมการฯ  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

๐๙๔๕-๑๐๑๕  - ประธานให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑๐๑๕-๑๑๐๐ 
 

คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์การด าเนินงานของสถานศึกษา โดย  
 ๑) สังเกตจากสถานที่จริง  และ ๒) การสัมภาษณ์  
 สังเกตจากสถานที่จริง 
 - เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบตัิ/สนามฝึก(ถ้ามี) สื่อการสอน ห้องปฏบิัติการ และ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตามทีส่ถานศกึษาแนะน าหรือตามที่คณะอนกุรรมการสนใจ    

๑๐๐๐-๑๒๐๐ 
 

การสัมภาษณ ์
 คณะอนุกรรมการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์  
 - สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  
 - สัมภาษณ์ครูอาจารย์และคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  
   (ครูอาจารย์ ๒ ท่าน,คณะท างานฯ ๒ ทา่น) 
 - สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย   

 

 



ตารางที่ ๓ ปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ต่อ) 
เวลา รายละเอียดการปฏิบัต ิ

๑๒๐๐-๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓๐๐-๑๔๓๐ การสัมภาษณ์ผู้รบัผิดชอบแต่ละมาตรฐาน 
อนุกรรมการฯ ด าเนินการตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ 

๑๕๐๐-๑๕๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมทบทวนอภิปรายผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจนได้ข้อสรุปร่วมกัน 

๑๕๓๐-๑๖๓๐ 
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาในภาพรวม และร่วมหารือแนวทางการ
พัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อสถานศกึษา 

๑๖๓๐ คณะอนุกรรมการฯ เดินทางกลบั 
 

หมายเหตุ  : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
     : การขอรับการสนับสนุนบุคลากรและสถานที่ 
 - จัดผู้แทนสถานศึกษาน าคณะอนุกรรมการเยี่ยมชมฯ  
 - เตรียมห้องส าหรับการสัมภาษณ์  

 - เตรียมสถานที่ และผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคณะอนุกรรมการฯ  
      - เอกสารหลักฐาน (เพ่ิมเติม)  

: การบรรยายสรุป ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในข้อ ๒.๒ ให้รายงานเฉพาะมาตรฐานและ 
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ระดับต่ ากว่าปรญิญาตร ี สถาบันการศึกษา 

ทางทหารระดับสูง 
รร.หน่วยและ 

เหล่าสายวิทยาการ 
ม.๑  คุณภาพศิษย ์
ม.๒  คุณภาพครู/อาจารย ์
ม.๔  การฝึกศึกษาวิชาทหาร 
      และผู้น า 
ม.๙  อัตลักษณ์/เอกลกัษณ ์
 

ม.๑  คุณภาพศิษย ์
ม.๒  คุณภาพครู/อาจารย ์
ม.๔  การปลกูฝังจิตส านึกความเป็น 
       ทหาร เสริมสร้างความเป็น 
       พลเมืองไทยและพลโลก 
ม.๙  อัตลักษณ์/เอกลกัษณ ์
 

ม.๑  คุณภาพและคุณลักษณะที่พึง 
       ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ม.๔  การบริหารจัดการและ 
        การพัฒนาสถาบัน  
ม.๕  การบริหารและพัฒนา 
       หลกัสูตร 
(เฉพาะตัวบ่งชี้ ๕.๕ และ ๕.๖)  
 

ม.๑  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ม.๒  คุณภาพครู อาจารย์ และ 
       บุคลากรสนับสนุน 
       การศึกษา 
ม. ๓ การพัฒนาหลักสูตรและ 
       คุณภาพการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ ๓.๑ , ๓.๓  และ ๓.๔ )  
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แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๑. แนวคิดหลักในการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
     การประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้มีการปรับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้ความส าคัญกับการประเมินตามสภาพจริง และน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของ ทบ. 
สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา  โดยตระหนักถึงการประเมินด้วยความเข้าใจ
สถานศึกษายืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษา และเน้นความร่วมมือเป็นหลัก ภายแนวคิดที่ส าคัญ ๔ ประการ คือ  
  ๑.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา นโยบายการศึกษาของ ทบ.  และกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.ด้วยวิธีการ
ประเมินทั้งระบบแบบองคร์วมตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ ผลลัพธ์ 
  ๑.๒ ไม่เพ่ิมภาระงานด้านเอกสาร แก่ผู้รับการประเมิน พิจารณาตามสภาพการปฏิบัติงานจริง
ของสถานศึกษา ลดเวลาการตรวจเอกสารในสถานศึกษาที่รับตรวจ โดยผู้ประเมินศึกษาเอกสารล่วงหน้าก่อนวัน
เข้าประเมิน และลงพ้ืนที่ประเมินในประเด็นที่ก าหนด หรือประเด็นที่มีปัญหาข้อขัดข้องแล้วแต่ละสถานศึกษา 
  ๑.๓ ไม่ตัดสินผลการประเมินว่าผ่านไม่ผ่านแต่ให้ข้อเสนอแนะตามบริบทของสถานศึกษา ค้นหา
ความส าเร็จที่โดดเด่น เสริมแรงพัฒนาอย่างสร้างสรรค์  
  ๑.๔ น าระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศมาสนับสนุนการประเมินคุณภาพและเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลของสถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เริ่มจัดเก็บเอกสารที่ใช้ในการประเมินในรูป Digital 
file ทั้งหมดและพัฒนาไปสู่ระบบการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

๒. แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส าคัญต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพแต่ละสถานศึกษา ดังนี้ 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
     ๒.๑.๑ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ว่า  สถานศึกษามีระบบและกลไกก ากับการควบคุมคุณภาพ
ในแต่ละมาตรฐาน  
    ๒.๑.๒ เพ่ือตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการปฏิบัติตามระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
ที่ก าหนด โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ  
    ๒.๑.๓ เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพที่ก าหนด ตามทิศทางสู่เป้าหมายที่วางไว้  
    ๒.๑.๔ เพ่ือให้ข้อคิดเห็น จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้และพันธกิจของ
สถานศึกษาที่ก าหนด  
 ๓. ขั้นตอนการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การเตรียมการก่อน
การประเมิน ระหว่างการประเมิน และหลังการประเมิน ดังนี้  
 
 
 
 
 



  ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการก่อนการประเมิน    
   ๓.๑.๑ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการในการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ผู้ประเมินทราบ และแบ่งความรับผิดชอบใน
การประเมินแต่ละมาตรฐานให้ผู้ประเมินแต่ละคน 
 ๓.๑.๒ คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคน ศึกษาและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ของสถานศึกษา(ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ที่สถานศึกษาส่งให้        
ยศ.ทบ.) ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ประธานมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนลง
พ้ืนที่ประเมิน ณ สถานศึกษา โดยในวันที่ลงพ้ืนที่จะไม่มีการตรวจสอบเอกสารในสถานศึกษา ยกเว้นกรณีที่
เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนและไมส่มบูรณ์เพียงพอที่จะวิเคราะห์ได้   
  ๓.๑.๓ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมินร่วมกันตลอดจนปรึกษาหารือ 
อภิปรายแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน และก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ โดยใช้แบบฟอร์มเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งประเด็น
ค าถาม  ตลอดจนก าหนดแหล่งข้อมูลที่ต้องการ 
   ๓.๑.๔ จัดท าตารางการประเมิน แจ้งให้สถานศึกษาที่รับการประเมินทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย ๑๕ วัน เพ่ือเตรียมการนัดหมายบุคคลที่จะต้องรับการสัมภาษณ์ จัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม หรือแจ้ง
หน่วยงานย่อยที่คณะอนุกรรมการประสงค์จะเข้าประเมิน ตลอดจนสามารถเตรียมการด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓.๑.๕ ฝ่ายเลขานุการประสานงานนัดหมายคณะอนุกรรมการฯเพ่ือลงพ้ืนที่ประเมิน
สถานศึกษา 
   ๓.๑.๖ ประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ระหว่างการ
ประเมินเพ่ือประหยัดเวลาในการประเมินและร่วมกันด าเนินการให้เกิดความเรียบร้อย 
    ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การด าเนินการระหว่างการประเมินสถานศึกษา 
    ๓.๒.๑ ชี้แจงท าความเข้าใจกับสถานศึกษาเพ่ือทราบวัตถุประสงค์ของการประเมินและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษา รายละเอียดของ
การประชุมชี้แจงประกอบด้วย 
    ๑) ประธานคณะอนุกรรมการฯ แนะน าคณะอนุกรรมการฯ และแจ้งวัตถุประสงค์
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
     ๒) ผู้แทนสถานศึกษาแนะน าคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ  
     ๓) เลขานุการฯ แจ้งก าหนดการ วิธีการประเมินให้สถานศึกษาทราบ ว่าจะใช้วิธี
ใดบ้าง เช่น ประเมินจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ การสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงาน การสังเกตการท างาน และเยี่ยม
ชมสถานที ่เป็นต้น  
     ๔) ผู้แทนสถานศึกษาแนะน าคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ 
และบรรยายสรุป มีรายละเอียดดังนี้ 
       (๑) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 
       (๒) สรุปผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
           ๒.๑ ผลการด าเนินการตามพันธกิจของสถานศึกษา  
 
      ๒.๒ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 



            - สถานศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปบรรยายสรุป ๔ มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การฝึกศึกษาวิชาทหารและผู้น า และอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
       - สถานศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี บรรยายสรุป ๔ มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพศิษย์คุณภาพครู/อาจารย์ การปลูกฝังจิตส านึกความเป็นทหาร เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกและอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
       - สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง บรรยายสรุป ๓ มาตรฐาน 
ได้แก่  คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประสิทธิภาพการวัดและการ
ประเมินผล 
       - รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ๔ มาตรฐาน ได้แก่  คุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการ
เรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล) การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ แผนการบริหาร
และการพัฒนาสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา) 
     ๒.๓ ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น และเรื่องที่ควรปรับปรุงพัฒนาเร่งด่วน 
      (๓) ปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา  
       (๔) การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
    ๓.๒.๒ คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์การด าเนินงานของสถานศึกษา โดย  
การสังเกตจากสถานที่จริง  และ การสัมภาษณ์  
      (๑) สังเกตจากสถานที่จริง ด้วยการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย ในพ้ืนที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติม ได้แก่ การจัดการเรียนการ
สอน การฝึกปฏิบัติ/สนามฝึก(ถ้ามี) สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตามท่ีสถานศึกษาแนะน า
หรือตามท่ีคณะอนุกรรมการสนใจ  
     (๒) การสัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการฯ แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ 
      - พบผู้บริหาร  เพ่ือสัมภาษณ์ขั้นต้นเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
แผนด าเนินงานของผู้บริหารและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินการบริหารจัดการของผู้บริหาร (ส าหรับ
ประเด็นค าถามจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
        - สัมภาษณ์ครูอาจารย์และคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา (ครู
อาจารย์ ๒ ท่าน,คณะท างานฯ ๒ ท่าน) 
      - สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย   
      - สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานทีอ่นุกรรมการแต่ละคนรับผิดชอบ 
   ๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมทบทวนอภิปรายผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
เพ่ือให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นจนได้ข้อสรุปร่วมกัน   
         ๓.๒.๔ กรณีที่ยังไม่ชัดเจนคณะอนุกรรมการฯ ขอพบผู้บริหารเพ่ือขอความคิดเห็น หรือ 
ยืนยันผลลัพธ์ของข้อมูลบางประเด็น เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ มีความม่ันใจในข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือน ามาสรุปผล
การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงจะท าให้ผลการประเมินมีความถูกต้องชัดเจน ตรงตามเป้าหมาย  
   ๓.๒.๕ รายงานผลการประเมินขั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังผลการประเมินและข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม และร่วม



หารือแนวทางการพัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อสถานศึกษา โดยน าเสนอผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นที่
ส าคัญ (โดยไม่น าคะแนนแต่ละมาตรฐานมารวมเป็นค่าเฉลี่ย)และและให้สถานศึกษาซักถาม พร้อมร่วมหารือ
แนวทางการพัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อสถานศึกษา 
    ๓.๒.๕ ประธานคณะอนุกรรมการฯ สรุปผลในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะ 
   ๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การด าเนินการภายหลังการประเมิน 
    ๓.๓.๑ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเพ่ือเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ 
          (๑) ระบบและกลไกการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน ความ
สอดคล้องของแนวทางการปฏิบัติกับ ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ แผนงานของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ 
     (๒) ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
          (๓) จุดแข็ง/จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงพัฒนา 
ส าหรับสถานศึกษา 
   ๓.๓.๒ เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
   ๔. การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมิน 
      สถานศึกษาเตรียมบุคลากรในหน่วยงาน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม      
สัมมนา ฯลฯ โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
   ๔.๑ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาทิ การประเมิน
คุณภาพคืออะไร  มีเป้าหมาย/ความส าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างไร มีการประเมินในมาตรฐานใดบ้าง 
น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างไร ใครจะต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง และขั้นตอนการประเมินคุณภาพ
อย่างไร 
  ๔.๒ ซักซ้อมความเข้าใจต่อการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาว่า สอดคล้องกับปรัชญา  
ปณิธาน วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และให้ผลอย่างไร 
  ๔.๓ เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความกระจ่างในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในทุกประเด็นเพ่ือความร่วมมือที่ดี 
    ๔.๔ เน้นให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่า การประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจ าของทุกคนที่
ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๕ การเตรียมบุคลากร  เพ่ือท าหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยม  จ าเป็นต้อง
มีบุคลากร ๑ - ๓ คน คอยประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคล/หน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้             
ผู้ประสานงานควรเตรียมตัว ดังนี้ 
    - ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างถ่องแท้ 
      - มีความเข้าใจกับภารกิจของสถานศึกษา เพราะเมื่อผู้ประเมินขอข้อมูลเพ่ิมเติม ต้อง
ทราบว่าต้องติดต่อใคร หน่วยงานใด 
      - มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะผู้ประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูล 
      - ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือ พบกับใคร 
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เกณฑม์าตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี ของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 

ส ำหรับ  รร.ดย.ทบ. ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) กลุ่มวิชำชีพกำรดนตรี 
           รร.นส.ทบ. ไม่เทียบวุฒิกำรศึกษำ กลุ่มวิชำชีพพ้ืนฐำนทหำร 
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้่าหนัก 

รร
.ด

ย.ท
บ.

 

รร
.น

ส.ท
บ.

 

มิติที่ ๑ 
ตัวบ่งช้ี
พื้นฐำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คุณภำพศิษย ์ ๑. ผู้เรียนเป็นคนด ี ๕ √ √ 
๒. ผู้เรียนมคีวำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร ๕ √ √ 
๓. ผู้เรียนมผีลงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์  ๕ √ - 
๔. ศิษย์เก่ำท ำประโยชน์ให้กับสถำนศึกษำ ๕ √ √ 

รวม ๒๐ ๔ ๓ 
๒. คุณภำพคร/ู
อำจำรย ์

๕. คร/ูอำจำรย์มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ๕ √ √ 
๖. คร/ูอำจำรย์สร้ำงสรรค์ห้องเรยีน/แหล่งเรียนรูคุ้ณภำพ ๕ √ √ 
๗. คร/ูอำจำรย์มีผลงำนน ำไปใช้ประโยชน์  ๕ √ √ 
๘. คร/ูอำจำรย์ไดร้ับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์  ๕ √ √ 
๙. คร/ูอำจำรย์ปฏิบัตติำมระเบยีบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณ 
    วิชำชีพครู/ครูทหำร 

๕ √ √ 

รวม ๒๕ ๕ ๕ 
๓. หลักสูตรและ
กำรเรยีนกำร
สอน 

๑๐. กำรบริหำรและพัฒนำหลักสตูร ๕ √ √ 
๑๑. กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ๕ √ √ 
๑๒. กำรวัดและประเมินผลกำรจดักำรเรียนกำรสอน ๕ √ √ 
๑๓. ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรยีนรู้ ๕ √ √ 

รวม ๒๐ ๔ ๔ 
๔. กำรปลูกฝัง
จิตส ำนึกควำม
เป็นทหำร 
เสรมิสร้ำงควำม
เป็นพลเมืองไทย
และพลโลก 

๑๔. ระดับคณุภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติฯ ๕ √ √ 
๑๕. ระดับคณุภำพในกำรส่งเสรมิกำรฝึกอบรมทำงทหำรฯ ๕ √ √ 
๑๖. ระดับคณุภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง       ๕ √ √ 
๑๗. ระดับคณุภำพในกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนรุักษ์ สิ่งแวดลอ้ม       ๕ √ √ 
๑๘. ระดับคณุภำพในกำรส่งเสรมิด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร  ๕ √ √ 

รวม ๒๕ ๕ ๕ 
๕. กำรบริหำร
และธรรมำภิบำล
ของสถำนศึกษำ 

๑๙. กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/สภำโรงเรยีน ๕ √ √ 

๒๐. กำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๕ √ √ 
๒๑. กำรบริหำรควำมเสีย่ง ๕ √ √ 
๒๒. กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ๕ √ √ 

รวม ๒๐   
๖. ควำมสัมพันธ์
กับชุมชน/สังคม 

๒๓. กำรใหบ้ริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ ๕ √ - 
๒๔. กำรใหบ้ริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ส่งผลต่อสถำนศึกษำ ๕ √ - 

รวม ๑๐ ๒ ๐ 
๗. กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒๕. กำรส่งเสรมิสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม 
ประเพณีทำงทหำร 

๕ √ √ 

๒๖. กำรพัฒนำสุนทรยีภำพ ๕ √ √ 
รวม ๑๐ ๒ ๒ 

  



๕-๒-๒  
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้่าหนัก 

รร
.ด

ย.ท
บ.

 

รร
.น

ส.ท
บ.

 

 ๘. กำร
ประกัน
คุณภำพ
กำรศึกษำ
ภำยใน 

๒๗. ผลกำรตรวจสอบและประเมนิคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดย 
      หน่วยงำนต้นสังกัด 

๕ 
√ √ 

๒๘. กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมิน 
      คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

๕ 
√ √ 

รวม ๑๐ ๒ ๒ 
มิติที่ ๒  
ตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ ์

๙. อัตลักษณ์/
เอกลักษณ ์

๒๙. อัตลักษณผ์ู้เรียน ๕ √ √ 
๓๐. เอกลักษณส์ถำนศึกษำ ๕ √ √ 

รวม ๑๐ ๒ ๒ 
มิติที่ ๓  
ตัวบ่งช้ี 
มำตรกำร
ส่งเสริม 

๑๐.มำตรกำร
ส่งเสริม 

๓๑. มำตรกำรส่งเสรมิ (ภำยในสถำนศึกษำ)  ๕ √ √ 
๓๒. มำตรกำรส่งเสรมิ (ภำยนอกสถำนศึกษำ) ๕ √ √ 

รวม ๑๐ ๒ ๒ 

 
รร.ดย.ทบ.  รวม ๓ กลุม่ตัวบ่งช้ี   ๑๐ มำตรฐำน ๓๒ ตัวบ่งช้ี  ค่ำน้ ำหนักรวม ๑๖๐ คะแนน 
รร.นส.ทบ. รวม ๓ กลุม่ตัวบ่งช้ี     ๙   มำตรฐำน   ๒๙ ตัวบ่งช้ี   ค่ำน้ ำหนักรวม ๑๔๕ คะแนน 

 
ที่มำ : ตัวบ่งช้ีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สถำบันกำรศึกษำของกองทัพ ระดับต่ ำกว่ำ 
         ปริญญำตรี รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) สถำบันวิชำกำรปอ้งกันประเทศ กองบัญชำกำรกองทัพไทย 
 
ข้อมูลที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
  ๑. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ หลักฐำนเชิงประจักษ์ และหลักฐำนจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อำทิ บุคลำกร คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้เรียน 
  ๒. ข้อมูลเชิงปริมำณใช้ข้อมูล ๓ ปีย้อนหลัง คิดคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ทศนิยม ๒ ต ำแหน่ง ข้อมูลเชิงคุณภำพใช้ข้อมูลปี
ล่ำสุด ๑ ปี 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



๕-๒-๓  
 

มาตรฐานที  ๑  ด้านคุณภาพศิษย์ 
ผูส ำเร็จกำรศึกษำ มีสมรรถนะทำงวิชำกำรและวิชำชีพตำมมำตรฐำนสภำกำรศึกษำวิชำกำรทหำรด ำนควำม

มั่นคงระดับยุทธกำรและยุทธศำสตรกำรแพทยและเวชศำสตรทหำร กำรพยำบำล มีภำวะผูน ำทำงทหำรและคุณลักษณะทำง
ทหำรที่พึงประสงคตำมที่กองทัพตองกำร และเปนไปตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติทั้งดำนคุณธรรม 
จริยธรรม ดำนควำมรู ดำนทักษะทำงปญญำ ดำนควำมสัมพันธระหวำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ ดำนกำรวิเครำะหเชิง
ตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใชเทคโนโลยีสำรสนเทศ และทักษะทำงวิชำชีพ รวมทั้งมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู และพัฒนำ
ตนเอง มีทักษะกำรวิจัย มีผลงำนที่ไดรับกำรตีพิมพหรือเผยแพร สำมำรถประยุกตใชควำมรูเพื่อกำรปฏิบัติงำนในกองทัพได
อยำงมีประสิทธิภำพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย มีจิตวิญญำณของควำมเปนทหำรอำชีพ กลำหำญ เสียสละ ซื่อสัตยสุจริต     
เปนแบบอยำงที่ดีมีควำมรับผิดชอบตอหนำที่ในสังคม ประเทศชำติ ด ำรงตนอยู ในหลักธรรมของศำสนำ และมีควำม
จงรักภักดีในสถำบันพระมหำกษัตริยโดยมุงเนนผลประโยชนของชำติเปนส ำคัญ ประกอบดวย ๔ ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คำน้ ำหนัก คะแนน 
๑ ผเูรียนเปนคนด ี ๕ ๕ 
๒ ผเูรียนมีควำมรคูวำมสำมำรถตำมหลักสตูร ๕ ๕ 
๓ ผเูรียนมีผลงำนท่ีน ำไปใชประโยชน ๕ ๕ 
๔ ศิษยเกำท ำประโยชนใหกับสถำนศึกษำ ๕ ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที  ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี 

ค่าอธิบาย : ผู้เรยีนมีคณุลักษณะทำงทหำร คุณธรรม และจรยิธรรม ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ปฏบิตัิตำมค ำสั่งผู้บังคับบญัชำ
ทำงทหำร รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ ด ำรงชีวติอย่ำง มีคุณค่ำ มนี้ ำใจไมตรี มีจติอำสำ และมีกำรพัฒนำคณุธรรมด้ำนต่ำงๆ อำทิ 
วินัย สติ กตัญญ ูเมตตำ อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยันไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ ผ่ำนกำรท ำงำน ท ำกิจกรรม บ ำเพ็ญประโยชน ์เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนทุกช้ันปี/ทุกระดับ/ทุกสำขำ ที่ท ำงำน ท ำกิจกรรม บ ำเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) 
ไม่น้อยกว่ำ ๔๐ ช่ัวโมง/ปี/คน ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ( ๒ คะแนน) 
 

 จ ำนวนผู้เรียนทุกช้ันปี/ทุกระดับ/ทุกสำขำ ที่ท ำงำน ท ำกิจกรรม บ ำเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) 
ไม่น้อยกว่ำ๔๐ ช่ัวโมง/ป ี X ๑๐๐ 
จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด  

  ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด เท่ำกับ  ๒ คะแนน 

หมายเหตุ  รร.นส.ทบ. ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนทุกช้ันปี/ทุกระดับ/ทุกสำขำ ท่ีท ำงำน ท ำกิจกรรม บ ำเพ็ญประโยชน์  
              (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ช่ัวโมง/ปี/คน ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ( ๒ คะแนน) 
 ๒. ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนทุกช้ันปี/ทุกระดับ/ทุกสำขำ ที่มีคะแนนควำมประพฤติและคะแนนกำรประเมินค่ ำ
คุณลักษณะทำงทหำร อยู่ในเกณฑ์ดี – ดีมำก ตำมที่สถำบันก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด( ๓ คะแนน) 

จ ำนวนผู้เรียนทุกช้ันปี/ทุกระดับ/ทุกสำขำ ทีม่ีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำฯ  
อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก X ๑๐๐ 
จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด  

  ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด เท่ำกับ ๓ คะแนน 

หมายเหตุ : ๑.  กำรท ำงำน ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ตรวจสอบจำกหลักฐำน เช่น ค ำสั่งให้ผู้เรียนไปร่วม
กิจกรรมต่ำงๆ ที่ตอบสนองต่อภำรกิจของกองทัพ สังคม และประเทศชำติ หรือ portfolio ของผู้เรียนที่แสดงกำรท ำงำน ท ำ
กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ท่ีมีลำยมือช่ือรับรองจำกผู้แทนหน่วยงำนที่ไปท ำกิจกรรมหรือครู/อำจำรย์ที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.  กำรนับจ ำนวนให้นับท้ังผู้ท ำกิจกรรมและผู้ร่วมกจิกรรม 

เงื อนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน หำกพบว่ำ มีผู้เรียนท ำร้ำยร่ำงกำยผู้อื่น ลักทรัพย์ ล่วงละเมิดทำงเพศ 
เล่นกำรพนัน หรือค้ำยำเสพติด ฯลฯ โดยครู/อำจำรย์และผู้บริหำร มิได้ด ำเนินกำรแก้ไขและป้องกันไม่ให้เหตุกำรณ์ดังกล่ำวเกิดซ้ ำ 

 



๕-๒-๔  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รำยชื่อผูเรียนทั้งหมด 
 ๒. แบบบันทึกจ ำนวนช่ัวโมงในกำรท ำงำน ท ำกิจกรรม บ ำเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร) กำรปฏิบัติตำมค ำสั่ง       
ผบูังคับบัญชำ เปนรำยคน และรำยรวม หรือ portfolio ของผเูรียน 
 ๓. ค ำสั่ง หรือหลักฐำน เอกสำร ที่แสดงกำรมอบหมำยใหผเูรียนปฏิบัติรำชกำรเพื่อตอบสนองภำรกิจของกองทัพ 
 ๔. แบบประเมินควำมประพฤติ 
 ๕. แบบประเมินคำคุณลักษณะทำงทหำร 
 ๖. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรก ำหนดเกณฑด-ีดีมำก 
 ๗. แบบบันทึกคะแนนควำมประพฤติ และคะแนนประเมินคำคุณลักษณะทำงทหำร เปนรำยคน และรำยรวม 
 

ตัวบ่งชี้ที  ๒ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

ค่าอธิบาย : ผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ตำมทีห่ลักสูตรก ำหนด และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ   
ควำมต้องกำรของกองทัพ 

เกณฑ์การประเมิน 
๑. ผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยมีควำมสำมำรถด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมเป้ำหมำยของสถำนศึกษำ (๑ คะแนน) 
 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทั้งหมด เท่ำกับ ๑ คะแนน 

 ๒. มีผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง ที่สะท้อนควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำร/ทำงวิชำชีพ 
ทำงทหำร ในระดับกองทัพ/ระดับชำติ/ระดับนำนำชำติ หรือองค์กรภำยนอก (๑ คะแนน) 
 ๓. ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำย ที่มีผลกำรทดสอบ PM-test / M-test มีค่ำ T-Score ≥ ๔๐.๐๐ ต่อ
จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยท้ังหมด (๑ คะแนน) 

 

 
 

ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยท้ังหมด เท่ำกับ ๑ คะแนน 
 ๔. ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำย ที่มีคุณลักษณะตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ (VQ) / มำตรฐำนวิชำชีพทำง
ทหำร (MQ) (๑ คะแนน) 

ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยท้ังหมด เท่ำกับ ๑ คะแนน 
 ๕. กำรมีงำนท ำและ/หรือศึกษำตอ่จำกองค์กรภำยในและ/หรือต่ำงประเทศของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ(๑ คะแนน) 

ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำทั้งหมด เท่ำกับ  ๑ คะแนน 

กรณี รร.นส.ทบ.  
เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของจ ำนวนผู้เรยีนช้ันปีสุดท้ำย ที่มีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนหลักสตูร รร.นส.ทบ. ต่อจ ำนวนผู้เรยีนช้ันปี
สุดท้ำยทั้งหมด (๕ คะแนน) 

ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวนผูเ้รียนช้ันปีสุดท้ำยท้ังหมด เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 

 จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำย ท่ีมีผลกำรทดสอบ PM-test / M-test  X ๑๐๐ 
จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยที่มีคณุลักษณะตำมกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ (VQ)/ 
มำตรฐำนวิชำชีพทำงทหำร (MQ) หรือสอบผำ่นเพื่อรับใบประกำศนยีบัตรฯ X ๑๐๐ 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทั้งหมด 

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีงำนท ำและ/หรือศึกษำต่อฯ  
X ๑๐๐ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยที่มีคณุลักษณะตำมมำตรฐำนหลักสูตร 
X ๑๐๐ 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทั้งหมด 



๕-๒-๕  
 

เงื อนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน หำกพบว่ำ 
 ๑. มีอัตรำกำรออกกลำงคัน (Dropout Rate) ของผู้เรียนไม่ลดลง (ไม่นับกรณีลำออกเพื่อไปศึกษำต่อ) หรือ  
 ๒. มีอัตรำกำรส ำเร็จกำรศึกษำ (Success Rate) ของผู้เรียนในแต่ละรุน่ น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. รำยชื่อผเูรียนช้ันปสุดทำยทั้งหมด 
๒. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรก ำหนดเปำหมำยควำมสำมำรถดำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
๓. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือกิจกรรม เพื่อพัฒนำควำมสำมำรถดำนเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ตำมเปำหมำยที่ก ำหนด 
๔. แบบประเมินควำมสำมำรถดำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๕. แบบบันทึกคะแนนหรือควำมสำมำรถดำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ เปนรำยคน และรำยรวม 
๖. ใบเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือโลรำงวัล ของผเูรียนช้ันปสุดทำย 
๗. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงคะแนนผลกำรสอบ PM-test / M-test ของผเูรียนช้ันปสุดทำย 
๘. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงคะแนนคุณลักษณะตำมมำตรฐำนวชิำชีพทำงทหำร ของผูเรียนช้ันปสดุทำย 
๙. รำยชื่อนักเรียน/นักศึกษำทีไ่ดส ำเรจ็กำรศึกษำ รวมทั้งรำยชื่อผเูรียนในรนุเดียวกันเมื่อแรกเขำศึกษำ 
๑๐. แบบบันทึกกำรมีงำนท ำและ/หรือกำรสอบไดทุนกำรศึกษำตอ 
๑๑. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงคะแนนคุณลักษณะตำมมำตรฐำนหลักสตูร รร.นส.ทบ. (เฉพำะรร.นส.ทบ.) 

 
ตัวบ่งชี้ที  ๓  ผู้เรียนมีผลงานที น่าไปใช้ประโยชน์ 

ค่าอธิบาย : ผู้เรยีนช้ันปีสุดท้ำย มโีครงงำนทำงวิชำชีพ/สิ่งประดิษฐท์ี่ได้รับรำงวัล/น ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้
ในโครงงำน/โครงกำร ก ำหนดระดบัคุณภำพของผลงำน/รำงวัล ดังนี ้

เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ ำหนักโครงงำนทำงวิชำชีพ/สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน ช้ันปีสุดท้ำยที่ได้รับรำงวัล/น ำไปใช้
ประโยชน์ ต่อจ ำนวนโครงงำนทำงวิชำชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยท้ังหมด (๕ คะแนน) 

         ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนโครงงำนทำงวิชำชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรยีนช้ันปี
สุดทำ้ยทั้งหมด เท่ำกับ ๕ คะแนน 

หมายเหตุ : ก ำหนดจ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยต่อโครงงำนฯ ๑ ช้ิน ไม่เกิน ๖ คน  

กรณี รร.นส.ทบ. ขอเว้นประเมินตัวบ่งช้ีนี้ เนื่องจำกระยะเวลำกำรศึกษำสั้น และหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนไม่ได้ก ำหนดให้มี
กำรท ำโครงงำน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. โครงงำนของผูเรียนทั้งหมดผลรวมถวงน้ ำหนักของโครงงำนทำงวิชำชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนช้ันป สุดท้ำย

ที่ไดรับรำงวัล/น ำไปใชประโยชน X ๑๐๐ จ ำนวนโครงงำนทำงวิชำชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนช้ันปสุดทำยทั้งหมดจ ำนวน     
ผูเรียนช้ันปสุดทำยที่มีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนวิชำชีพทหำร (MQ)ตำมที่  หนวย  ตนสังกัดก ำหนด X ๑๐๐ จ ำนวนผูเรียน
ช้ันปสุดทำยทั้งหมด 

 
 

ระดับการน่าไปใช้ประโยชน์/รางวัล ค่าน้่าหนัก 
ภำยในสถำนศึกษำ ๐.๒๕ 

สถำนศึกษำอ่ืน ๐.๕๐ 
หน่วยงำนอ่ืนท้ังในและนอกกองทัพ ๐.๗๕ 

กองทัพ/ชำติ/นำนำชำต ิ ๑.๐๐ 

                 ผลรวมถ่วง น้ ำหนักของโครงงำนทำงวิชำชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียน 
ช้ันปีสุดท้ำยที่ได้รับรำงวัล/น ำไปใช้ประโยชน ์ X  ๑๐๐ 

จ ำนวนโครงงำนทำงวิชำชีพหรือสิง่ประดิษฐ์ของผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทั้งหมด 



๕-๒-๖  
 

๒. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรเผยแพรสสูำธำรณะ ในลักษณะตำงๆ 
๓. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรน ำโครงงำนของนักเรียน/นักศึกษำไปใชประโยชนตำมวัตถ ุ      ประสงคหรือข

อเสนอแนะที่ระบุไวในโครงงำน 
๔. หนังสือรับรองกำรใชประโยชนจำกหนวยงำนท่ีน ำโครงงำนไปใชประโยชน 
๕. แบบบันทึกขอมูลกำรน ำโครงงำนไปใชประโยชนเปนรำยบุคคล และรำยรวม 
๖. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงคะแนนคุณลักษณะตำมมำตรฐำนวิชำชีพทำงทหำร ของผูเรียนช้ันสุดท้ำย (เฉพำะ 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.) 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๔ ศิษย์เก่าท่าประโยชน์ให้กับสถานศึกษา 

ค่าอธิบาย : ศิษย์เก่ำที่กลับมำช่วยเหลือ และให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ วิชำกำร/วิชำชีพ ให้กำรสนับสนุนทรัพยำกรกำร
เรียนรู้และ/หรือทุนกำรศึกษำ ตลอดจนสรำ้งช่ือเสียงให้กับสถำนศึกษำ 

เกณฑ์การประเมิน  
 ๑. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่ำร่วมพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพ หรือพัฒนำผู้เรียนร่วมกับสถำนศึกษำ (๑ คะแนน) 
 ๒. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่ำร่วมพัฒนำสถำนศึกษำ เช่น อำคำรสถำนที่ อุปกรณ์กำรศึกษำ หรือสิ่งแวดล้อมเป็นต้น (๑คะแนน) 
 ๓. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่ำร่วมสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้และ/หรือทุนกำรศึกษำ (๑ คะแนน) 
 ๔. มีฐำนข้อมูลและมีกำรสื่อสำรกับศิษย์เก่ำอย่ำงเป็นระบบ (๑ คะแนน) 
 ๕. มีระบบกำรให้กำรยอมรับ/ยกย่อง/รำงวัล ส ำหรับศิษย์เก่ำท่ีท ำประโยชน์ให้กับสถำนศึกษำ (๑ คะแนน) 

กรณี รร.นส.ทบ.   
 ๑. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่ำร่วมพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพ หรือพัฒนำผู้เรียนร่วมกับสถำนศึกษำ (๒.๕ คะแนน) 
 ๒. มีระบบกำรให้กำรยอมรับ/ยกย่อง/รำงวัล ส ำหรับศิษย์เก่ำที่ท ำประโยชน์ให้กับสถำนศึกษำ (๒.๕ คะแนน) 

เงื อนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน หำกพบว่ำ ไมม่ีฐำนข้อมูลศิษยเ์ก่ำที่เป็นระบบ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. โครงงำน/กจิกรรมที่ศิษยเกำเขำมำมีสวนรวมในกำรพัฒนำวิชำกำรหรือวิชำชีพ  
๒. ภำพถำยวัสดุ อุปกรณ หรือครภุัณฑ ที่ศิษยเกำบริจำคใหกับสถำบัน 
๓. ระเบียบ/ค ำสั่ง ท่ีเกี่ยวของกับกองทุนศิษยเกำ หรือภำพถำยกำรมอบทุนกำรศึกษำของศิษยเกำ 
๔. รำยชื่อนักเรียน/นักศึกษำทีไ่ดรบัทุนกำรศึกษำ 
๕. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงฐำนขอมูลของศิษยเกำ และกำรสื่อสำรกับศิษยเกำเชน หนังสือเชิญประชุมศิษยเกำ 

รำยงำนกำรประชุมศิษยเกำ กำรติดตอสื่อสำรผำนโซเชียลมเีดีย เปนตน 
๖. ผลงำนสรำงสรรคของศิษยเกำที่เปนท่ียอมรับ/ยกยอง 

 
มาตรฐานที  ๒ ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ 

สถำนศึกษำของกองทัพ มีครู/อำจำรยประจ ำที่มีควำมรูควำมสำมำรถมีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำร/วิชำชีพในสำขำที่สอน 
สำมำรถพัฒนำนักเรียน/นักศึกษำใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่หลักสูตรก ำหนดมีผลงำนวิจัย/งำนสรำงสรรคที่มีคุณภำพ ไดรับกำร
ตีพิมพเผยแพรในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ และน ำไปใชประโยชนในเชิงวิชำกำรและวิชำชีพ เพื่อพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนหนวยงำน กองทัพ สังคมและประเทศชำติ รวมทั้งไดรับกำรเพิ่มพูนควำมรู/ประสบกำรณอยำงตอเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติตำม
ระเบียบวินัยทหำร และจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร เพื่อเปนแบบอยำงที่ดีตอนักเรียน/นักศึกษำ 
ประกอบดวย ๕ ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คำน้ ำหนัก คะแนน 
๑ ครู/อำจำรยมีควำมรคูวำมสำมำรถ ๕ ๕ 
๒ ครู/อำจำรยสรำงสรรคหองเรียน/แหลงเรียนรคูุณภำพ ๕ ๕ 
๓ ครู/อำจำรยมีผลงำนน ำไปใชประโยชน ๕ ๕ 
๔ ครู/อำจำรยไดรับกำรเพิ่มพูนควำมร/ูประสบกำรณ ๕ ๕ 
๕ ครู/อำจำรยปฏิบัติตำมระเบียบ วนิัยทหำร และจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร ๕ ๕ 

 



๕-๒-๗  
 

ตัวบ่งชี้ที  ๕ ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 

ค่าอธิบาย : ครู/อำจำรย์ประจ ำมีควำมเช่ียวชำญในสำขำวิชำที่สอน และสำมำรถจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ทั้งภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนำกำร บรรลุเป้ำหมำยในสำขำวิชำชีพที่ศึกษำ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรำยบุคคลพัฒนำตนเองอย่ำง
เต็มศักยภำพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนด กรณีใช้ประสบกำรณ์ ครู/อำจำรย์ประจ ำต้องมี
ประสบกำรณ์ตรงตำมสำขำวิชำที่สอน ๓ ปีขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน 
            ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิกำรศึกษำหรือผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรหรือมีประสบกำรณ์ตรงตำม
สำขำวิชำที่สอน ต่อจ ำนวนคร/ูอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

     ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวนครู /อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด เท่ำกับ ๕ คะแนน 

เงื อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน หำกพบว่ำ มีครู/อำจำรย์ประจ ำท ำผิดจรรยำบรรณเกี่ยวกับควำมรู้
ควำมสำมำรถ เช่น คัดลอกผลงำนเพื่อเลื่อนวิทยฐำนะ โดยผู้บริหำร/ต้นสังกัด มิได้ด ำเนินกำรลงโทษ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรส ำเร็จกำรศึกษำ หรือผำนกำรอบรมฯ หลักสูตร เชน ปริญญำบัตร วุฒิบัตร 

ประกำศนียบัตร เปนตน 
 ๒. ประวัติยอ หรือเอกสำรหลักฐำนที่แสดงประสบกำรณกำรท ำงำนท่ีตรงตำมสำขำวิชำที่สอน 
 ๓. แบบบันทึกขอมูลคุณสมบัติครู/อำจำรยเปนรำยคน 

 
ตัวบ่งชี้ที  ๖ ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้คุณภาพ 

ค่าอธิบาย : ครู/อำจำรย์ประจ ำน ำประสบกำรณ์จำกกำรสอนมำสรำ้งสรรคห์้องเรียนในสถำนศึกษำและแหล่งเรียนรู้คณุภำพใน
สถำนศึกษำ เพื่อพัฒนำผู้เรียนใหบ้รรลเุป้ำหมำยตำมหลักสูตร โดยเน้นควำมเหมำะสม สอดคล้องกับควำมสนใจของผู้เรียนและ
แนวโน้มสภำวะกำรเปลีย่นแปลง ท ำให้ผู้เรียนใฝ่รู้ ใฝเ่รียน และมำใช้บริกำรห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้นั้น โดยอำจร่วมมือกับ
แหล่งฝึก/แหล่งเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอก 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. ห้องเรียน/ห้องปฏิบตัิกำร (๒ คะแนน) 
 ร้อยละของจ ำนวนห้องเรียนและหอ้งปฏิบัติกำร ที่มีกำรด ำเนินงำน ๕ ส และมีควำมปลอดภัย ต่อจ ำนวนห้องเรียน
และห้องปฏิบตัิกำรทั้งหมด  

 
 
 

        ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรทัง้หมดเท่ำกับ ๒ คะแนน 
๒. แหล่งเรียนรู้คณุภำพที่เป็นต้นแบบอย่ำงน้อย ๑ แหล่ง (๓ คะแนน) 

 สถำนศึกษำน ำเสนอแหล่งเรียนรูค้ณุภำพต้นแบบ อย่ำงน้อย ๑ แหลง่ ตำมประเด็นต่อไปนี ้
  ๒.๑ ปฏิบัติได้โดยผูเ้รียนสำมำรถเข้ำใช้ได้จริง 
  ๒.๒ ประหยดั ด้วยภมูิปัญญำท้องถิ่น หรือ ใช้เทคโนโลยีอย่ำงคุ้มค่ำ 
  ๒.๓ ประโยชนผ์ู้เรยีนได้รับควำมรู้ และเกิดทักษะกำรปฏิบัติงำน 
  ๒.๔ แปลกใหม่ ประยุกต์หรือริเริ่ม โดยอำจร่วมมือกับแหล่งฝึก/แหล่งเรียนรู้ ท้ังภำยในและภำยนอกกองทัพ
  ๒.๕ ปลอดภัยต่อตนเอง และผู้อื่น 
   ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดปฏิบัตไิด้ ๕ ข้อ เท่ำกับ ๓ คะแนน 
 
 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทีม่ีวุฒิกำรศึกษำหรือผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร 
หรือมีประสบกำรณต์รงตำมสำขำวิชำที่สอน  X ๑๐๐ 

จ ำนวนครู / อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

จ ำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรมีกำรด ำเนินงำน ๕ ส และมีควำมปลอดภัย 
X ๑๐๐ 

จ ำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรทั้งหมด 



๕-๒-๘  
 

กรณี รร.นส.ทบ.  
 ร้อยละของจ ำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรที่มีกำรด ำเนินงำน ๕ ส และมีควำมปลอดภัยต่อจ ำนวนห้องเรียน
และห้องปฏิบัติกำรทั้งหมด (๕ คะแนน) 

 
   
  

        ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรทัง้หมดเท่ำกับ ๕ คะแนน 

เงื อนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน หำกพบว่ำ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร และแหล่งเรียนรู้คุณภำพ ที่มิได้
เกิดจำกกำรคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ของครู/อำจำรย์ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แบบบันทึกขอมูลหองเรียนและหองปฏิบัติกำรทั้งหมด 
๒. แบบบันทึกขอมูลหองเรียนและหองปฏิบัติกำรที่มีกำรด ำเนินงำน ๕ ส และระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย 
๓. ผังเสนทำงกำรหนีไฟ กรณเีกิดไฟไหม 
๔. แบบประเมิน ๕ ส 
๕. แบบบันทึกคะแนนกำรตรวจ ๕ ส ท่ีหองเรียนและหองปฏิบัติกำร 
๖. ภำพถำยหองเรียน หองปฏิบัติกำร และแหลงเรียนร ู
๗. ตำรำงกำรใชหองเรียน 

 
ตัวบ่งชี้ที  ๗ ครู/อาจารย์มีผลงานที น่าไปใช้ประโยชน์ 

ค่าอธิบาย : ครู/อำจำรย์ประจ ำมีผลงำนท่ีเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัยที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
แก้ปัญหำหรือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน หรือใช้ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำรทั้งนี้ต้องครอบคลุมกระบวนกำรต่อไปนี ้
 ๑. มีกำรระบุปญัหำ หรือท่ีมำ 
 ๒. มีเป้ำหมำย 
 ๓. มีกำรด ำเนินงำน 
 ๔. มีกำรเก็บและบันทึกข้อมูล 
 ๕. มีกำรวเิครำะห์ และสรุปผลควำมรู้ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีผลงำนฯ และน ำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับสำขำที่สอน  
ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่มีผลงำน (๕ คะแนน) 

 
   
 

ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวนคร/ูอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ที่มีผลงำนเท่ำกับ ๕ คะแนน 

เงื อนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน หำกพบว่ำ 
 ๑. มีครู/อำจำรย์ประจ ำละเมิดสิทธิ์/สิทธิบัตร/คัดลอกผลงำน แต่ผู้บริหำรสถำนศึกษำมิได้ด ำเนินกำรลงโทษ หรือ  
 ๒. มีผู้บริหำรละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/คัดลอกผลงำน แต่ต้นสังกัดมิได้ด ำเนินกำรลงโทษ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. รำยชื่อคร/ูอำจำรยประจ ำทั้งหมด 
๒. รำยชื่อคร/ูอำจำรยประจ ำและนักวิจัยที่ผลตินวัตกรรม สิ่งประดษิฐ งำนสรำงสรรค และผลงำนวิจยั 
๓. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค และผลงำนวิจัยของครู/อำจำรย

ประจ ำไปใชประโยชนตำมวัตถุประสงคที่ระบุไว 
๔. หนังสือรบัรองกำรใชประโยชนจำกหนวยงำนที่น ำนวตักรรมสิ่งประดษิฐ งำนสรำงสรรค และผลงำนวิจยัไปใชประโยชน 
๗. แบบบันทึกขอมูลกำรน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ งำนสรำงสรรค และผลงำนวิจัยไปใชประโยชนเปนรำย

บุคคล และรำยรวม 
 
 

 

จ ำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรมีกำรด ำเนินงำน ๕ ส และมีควำมปลอดภัย 
X ๑๐๐ 

จ ำนวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำรทั้งหมด 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทีม่ีผลงำนฯ และน ำไปใช้ประโยชน์เกี่ยวขอ้งกับสำขำที่สอน  
X ๑๐๐ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่มีผลงำน 



๕-๒-๙  
 

ตัวบ่งชี้ที  ๘ ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

ค่าอธิบาย : ครู/อำจำรย์ประจ ำได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ เช่น ศึกษำเพิ่มเติม/ประชุมวิชำกำร/อบรม/ศึกษำดู
งำน/น ำเสนอผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัยท้ังใน/ต่ำงประเทศ /พัฒนำคุณธรรม จรยิธรรม และมีกำรน ำควำมรู้กลับมำขยำยผล
และ/หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่ศึกษำเพิ่มเติม/ประชุมวิชำกำร/อบรม/ศึกษำดูงำน/น ำเสนอผลงำน อย่ำง
น้อย ๓๐ ช่ัวโมง/ป/ีคน ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (๕ คะแนน) 

 
   
 
 

ใช้บัญญัตไิตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนคร/ูอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด เท่ำกับ ๕ คะแนน 

เงื อนไข :   ๑. กำรน ำควำมรู้กลับมำขยำยผล ตรวจสอบจำกรำยงำนสรุปผลกำรประชุมวิชำกำร/อบรม/ศึกษำ 
ดูงำนฯ และแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/ภำพถ่ำยท่ีน ำควำมรู้ที่ได้รับมำขยำยผล  

๒. คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนนหำกพบว่ำ มีครู/อำจำรย์ประจ ำละทิ้งกำรสอนเพื่อไปเพิ่มพูนควำมรู้ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. รำยชื่อครู/อำจำรยประจ ำทั้งหมด 
๒. รำยช่ือครู/อำจำรยประจ ำที่ไดรับกำรพัฒนำโดยกำรศึกษำเพิ่มเติม/ประชุมวิชำกำร/อบรม/ศึกษำดูงำน/น ำเสนอผลงำน 
๓. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรเขำรวมกิจกรรมกำรพัฒนำตำงๆ เชน วุฒิบัตร ประกำศนียบัตรโครงกำร/

กิจกรรม ค ำสั่งเดินทำงไปรำชกำร หรือค ำสั่งท่ีเกี่ยวของ เปนตน 
๔. แบบบันทึกจ ำนวนช่ัวโมงท่ีไดรับกำรพัฒนำ ของครู/อำจำรยประจ ำ เปนรำยคนและรำยรวม 

 
ตัวบ่งชี้ที  ๙  ครู/อาจารย์ ปฏิบัตติามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพมีกำรก ำหนดจรรยำบรรณวิชำชีพครู ครูทหำรไว้เป็นลำยลักษณ์อักษร มีกระบวนกำรส่งเสริม
ให้ครู อำจำรย์ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรด ำเนินกำรกับผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรด ำเนินกำรวำงแผน ป้องกัน หรือหำแนวทำงแก้ไขกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณวิชำชีพ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่ปฏิบัตติำมระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหำรต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (๒ คะแนน) 
  ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบโดยก ำหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวนคร/ูอำจำรย์ทั้งหมด เท่ำกับ ๒ คะแนน 
 ๒. มีคู่มือจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครทูหำร (๑ คะแนน)  
 ๓. มีคณะกรรมกำรจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร และ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครู
ทหำร อย่ำงน้อย ๒ ครั้ง/ปี (๑ คะแนน)  
 ๔. ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ที่ผ่ ำนกำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร อยู่ ในระดับ  
ด ี- ดีมำก (> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (๑ คะแนน) 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพคร/ูครทูหำร  
อยู่ในระดับ ดี – ดีมำก  

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 
 
X  ๑๐๐ 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด เท่ำกับ ๑ คะแนน 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รำยชื่อครู/อำจำรยประจ ำทั้งหมด 
 ๒. รำยชื่อครู/อำจำรยประจ ำที่ปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหำร และไมถูกลงโทษ 
 ๓. คูมือจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 
 
 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทีไ่ดร้ับพัฒนำเพิ่มพูนควำมรูฯ้ ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ ช่ัวโมง/ป ี
และมีกำรขยำยผล และ/หรือพัฒนำกำรเรยีนกำรสอน X ๑๐๐ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 



๕-๒-๑๐  
 

 ๔. ค ำสั่งแตงตั้งคณะกรรมกำรจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 
 ๕. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 
 ๖. แบบประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร 
 ๗. แบบบันทึกคะแนนผลกำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร เปนรำยคนและรำยรวม 
 
 

มาตรฐานที  ๓  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 

สถำนศึกษำของกองทัพมีกำรบริหำรกำรพัฒนำหลักสูตร ทั้งในดำนวิทยำกำรอุดมศึกษำและวิทยำกำรทหำรใหตอบ 
สนองตอกำรผลิตบุคลำกรตำมวัตถุประสงคของกองทัพ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ทัน สมัยสอดคลองกับเทคโนโลยี วิทยำกำร
และควำมตองกำรของกองทัพ มีกำรจัดกำรเรียนรูที่หลำกหลำย โดยเนนกำรปฏิบัติจริงและสงเสริมประสบกำรณจริง โดย
บุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและมีควำม สำมำรถในกำรถำยทอด รวมทั้งมีกำรน ำผลงำนวิจัยมำจัดกำรเรียนกำรสอน มี
หลักเกณฑกำรวัดและประเมินผลที่มีมำตรฐำน ตลอดจนมีกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ประกอบดวย ๔ ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คำน้ ำหนัก คะแนน 
๑ กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร ๕ ๕ 
๒ กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน ๕ ๕ 
๓ กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ๕ ๕ 
๔ ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรยีนร ู ๕ ๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที  ๑๐ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพมีกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ควำมต้องกำร
ของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกกำรเปิด – ปิดหลักสูตร ตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก ำหนดทุกหลักสูตร มีกำรด ำเนินงำนให้
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และกรอบมำตรฐำนวิชำชีพ มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำ
และบริหำรหลักสูตรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด มีกำรน ำผล
ประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน  
   ๑. หลักสูตร เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของหน่วยงำนต้นสั งกัด/กระทรวงศึกษำธิกำร /  
สภำวิชำชีพ/องค์กรวิชำชีพ หรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง (๑ คะแนน) 
   ๒. มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร/คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรและมกีำรประชุมคณะกรรมกำรฯ อย่ำงน้อย๒ ครั้ง/ปี 
(๑ คะแนน) 
 ๓. มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ/หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง หรือประชำคม
อำเซียน (๑ คะแนน) 
   ๔. มีกำรประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๓ - ๖ ปี ( ๑ คะแนน) 
   ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมำปรับปรุงหลักสูตร (๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรกำรศึกษำ 
 ๒. หนังสืออนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรจำกหนวยงำนตนสังกัดและหนวยงำนท่ีเกี่ยวของ 
 ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรประเมินหลักสูตร เชน ผลงำนวิจัยกำรประเมินหลักสูตรแบบประเมินหลักสูตร 
รำยงำนกำรประชุมประเมินหลักสูตร เปนตน 
 ๔. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรปรับปรุงหลักสูตร เชน ตำรำงแสดงกำรเปรียบเทียบหลักสูตรเกำและหลักสูตรใหม 
 ๕. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหนวยผูใชผสู ำเร็จกำรศึกษำมำปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
 



๕-๒-๑๑  
 

 
ตัวบ่งชี้ที  ๑๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอน   

ค่าอธิบาย 
 สถำนศึกษำของกองทัพด ำเนินกำรให้ครู/อำจำรย์ จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอนรำยวิชำ โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม 
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอนรำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำร
สอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของจ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด  (๑ คะแนน) 
 ๒. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรสอนที่ก ำหนด (๑ คะแนน)  
 ๓. ร้ อยละของจ ำนวนรำยวิ ชำที่ มี ผลประ เมินกำร เรี ยนกำรสอนรำยวิ ชำอยู่ ในระดับดี  – ดี มำก  
(> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด (๑ คะแนน) 

จ ำนวนวิชำที่มีผลประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำอยู่ในระดบั ดี – ดีมำก  
จ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด X  ๑๐๐ 

  ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนด ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนรำยวชิำทั้งหมด เท่ำกับ ๑ คะแนน  

 ๔. ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์/ผู้สอน ท่ีมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดี –  ดีมำก (> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) 
ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์/ผู้สอนทั้งหมด (๑ คะแนน) 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ทีม่ผีลกำรประเมิน อยู่ในระดบัดี - ดีมำก 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ทั้งหมด X  ๑๐๐ 

 ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนด ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนครู/อำจำรย์ทั้งหมด เท่ำกับ ๑ คะแนน 
 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ มำปรับปรุงแผนกำรสอน (๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. หลักสูตรกำรศึกษำ 
๒. ตำรำงสอน 
๓. แผนกำรสอนหรือแผนกำรจัดกำรเรียนรูรำยวิชำ และรำยหัวขอ 
๔. แบบประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๕. แบบบันทึกผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเปนรำยวิชำ และรำยรวม 
๖. แบบประเมินครู/อำจำรยผสูอน 
๗. แบบบันทึกผลกำรประเมินครู/อำจำรยผสูอน เปนรำยคนและรำยรวม 
๘. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรน ำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนมำปรับปรุงแผนกำรสอนเช่นตำรำง

แสดงขอเสนอแนะในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนเปนรำยวชิำ แผนกำรสอนภำยหลังปรับปรุงแลวเปนตน 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๑๒ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพด ำเนินกำรให้ครู/อำจำรย์ ก ำหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีกำรวัดและประเมินผลให้ผู้เรียน
ทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้
รำยวิชำ/แผนกำรสอน ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมและหลำกหลำย ตลอดจนน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไป
พัฒนำผู้เรียน  

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. มีหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลที่ได้รับกำรรับรองจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และ ครู/อำจำรย์แจ้งหลักเกณฑ์ 
วิธีกำรวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (๑ คะแนน) 
 ๒. มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอน (๑ คะแนน) 
 ๓. มีกำรแจ้งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทรำบอย่ำงน้อย ๑ - ๒ ครั้ง/ปกีำรศึกษำ (๐.๕ คะแนน)  
 



๕-๒-๑๒  
 

 
 ๔. มีระบบตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ของผู้เรียน เพื่อควำมโปร่งใส และยุติธรรม (๑ คะแนน) 
 ๕. มีกำรน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำผู้เรียน (๑ คะแนน) 
 ๖. มีกำรปรับปรุงและพัฒนำข้อสอบ แบบวัด แบบประเมินให้มีคุณภำพ (๐.๕ คะแนน) 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงหลักเกณฑกำรวัดและประเมินผลที่ไดรับกำรรับรองจำกหนวยตนสังกัด เชน หลัก
เกณฑกำรวัดและประเมินผลของกรมยุทธศึกษำเหลำทัพ เปนตน 
 ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรแจงหลักเกณฑ วิธีกำรวัด และประเมินผล ใหนักเรียน/นักศึกษำทรำบ เชน 
ก ำหนดหวงเวลำในตำรำงสอน หรือประมวลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เปนตน 
 ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรแจงผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรยีนของผูเรยีน ใหผปูกครองทรำบ เชน หนังสือรำยงำน
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน เปนตน 
 ๔. ค ำสั่งแตงตั้งกรรมกำรออกขอสอบ หรือเลือกขอสอบ 
 ๕. ค ำสั่งแตงตั้งกรรมกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู 
 ๖. แบบบันทึกคะแนนของนักเรียน/นักศึกษำที่สอบตก หรือไมผำน 
 ๗. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรสอนซอมเสริมควำมรูใหกับนักเรียนที่สอบตก หรือไมผำน เชน โครงกำร/
กิจกรรมกำรสอนซอมเสริมควำมรู กำรมอบหมำยงำนใหศึกษำเพิ่มเติม กำรสอบปำกเปลำ เปนต้น 
 ๘. ผลกำรวิเครำะหขอสอบเปนรำยวิชำ 
 ๙. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรน ำผลกำรวิเครำะหขอสอบมำปรับปรุงและพัฒนำขอสอบในครั้งตอไป เชน หนังสือ
รำยงำนผลกำรวิเครำะหขอสอบพรอมขอเสนอแนะในกำรปรับปรุงครั้งตอไป รำยงำนกำรประชุมเพื่อพัฒนำขอสอบ เปนตน 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๑๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  

ค่าอธิบาย 
 สถำนศึกษำของกองทัพมีกำรจัดหำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กำร
ให้บริกำร รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียนอย่ำงเหมำะสม และมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริง มีกำร
ประเมินผลทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ และน ำผลกำรประเมินที่ได้ไปพัฒนำกำรจัดหำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ รวมทั้ง
แหล่งฝึกปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง    

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. มีแผนกำรจัดหำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กำรให้บริกำร รวมทั้ง
แหล่งฝึกปฏิบัติ (๑ คะแนน) 
 ๒. มีคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบด ำเนินงำนตำมแผน (๑ คะแนน) 
 ๓. มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน (๑ คะแนน) 
 ๔. มีกำรประเมินผลทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี กำรให้บริกำร รวมทั้ง
แหล่งฝึกปฏิบัติ ( ๑ คะแนน) 
 ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น (๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนงำนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ที่ครอบคลุมทั้งดำนกำยภำพ อุปกรณ เทคโนโลยีกำรใหบริกำร และ
แหลงฝกปฏิบัติ 
 ๒. ค ำสั่งแตงตั้งคณะกรรมกำร/ผูรับชอบด ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู 
 ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรอนุมัติงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนกำรจัดหำสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู 
 ๔. แบบประเมินผลสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ครอบคลุมทั้งดำนกำยภำพ อุปกรณ เทคโนโลยีกำรใหบริกำรและ
แหลง่ฝกปฏิบัติ 
 ๕. แบบบันทึกผลกำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู 
 ๖. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู เชน หนังสือรำยงำนผล
กำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรูพรอมขอเสนอแนะในกำรปรับปรุงปตอไป รำยงำนกำรประชุม เปนตน 
 



๕-๒-๑๓  
 

 
มาตรฐานที  ๔  ด้านการปลูกฝังจิตส่านึกความเป็นทหาร เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

 สถำนศึกษำของกองทัพ มีกำรปลูกฝงจิตส ำนึกดำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย สงเสริมกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริยทรงเปนประมุข และมีกำรสงเสริมกำรฝกอบรมทำงทหำรและภำคปฏิบัติ เพื่อเสริม
สรำงพัฒนำภำวะผูน ำและปลูกฝงกำรเปนทหำรอำชีพ รวมทั้งปลูกฝงจิตส ำนึก ดำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกฝงจิต
ส ำนึกดำนกำรอนุรักษสิ่งแวดลอม และสงเสริมดำนกีฬำ และนันทนำกำร 
ประกอบดวย ๕ ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คำน้ ำหนัก คะแนน 
๑ ระดับคณุภำพในกำรปลูกฝงจิตส ำนึกดำนกำรรักชำติฯ ๕ ๕ 
๒ ระดับคณุภำพในกำรสงเสรมิกำรฝกอบรมทำงทหำรฯ ๕ ๕ 
๓ ระดับคณุภำพในกำรปลูกฝงจิตส ำนึกดำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ๕ ๕ 
๔ ระดับคณุภำพในกำรปลูกฝงจิตส ำนึกดำนกำรอนุรักษสิ่งแวดลอม ๕ ๕ 
๕ ระดับคณุภำพในกำรสงเสรมิดำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ๕ ๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที  ๑๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสา่นึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ 
 ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ค่าอธิบาย  : สถำนศึกษำของกองทัพด ำเนินกำรให้ครู/อำจำรย์ประจ ำ และบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้เรียน
ทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม โดยครู/อำจำรย์
ประจ ำ บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำและผู้เรียน เพื่อน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร ตลอดจนมีกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. สถำนศึกษำมีโครงกำร/กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ส่งเสริมกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่น้อยกว่ำ ๕ โครงกำร/กิจกรรม (๑ คะแนน) 
 ๒. มีกำรด ำเนินกำรให้ครู/อำจำรย์ประจ ำ และบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน) 
 ๓. มีกำรด ำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึก ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข        อย่ำงน้อยคนละ ๑ 
กิจกรรม (๑ คะแนน) 
 ๔. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และน ำผลไปปรับปรุงกำร
บริหำรจัดกำร (๑ คะแนน) 
 ๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำร
ปลูกฝังจิตส ำนึก ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ โครงกำร/กิจกรรมในตัวบ่งช้ีที่ ๑๔ – ๑๘ นับซ้ ำกันได้  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. โครงกำร/กิจกรรม กำรปลูกฝงจิตส ำนึกดำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริยสงเสริมกำรปกครองระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริยทรงเปนประมุข ที่มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำย 
 ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรเขำมำมีสวนรวมในโครงกำร/กิจกรรม ของครู/อำจำรยประจ ำผูเรียน และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน เชน ใบลงทะเบียน ค ำสั่งท่ีเกี่ยวของ ภำพถำย เปนตน 
 
 



๕-๒-๑๔  
 

 ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม เชน รำยงำนกำรประชุม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๔. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๕. แบบบันทึกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๖. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำยที่ก ำหนด 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๑๕ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ กิจกรรมการ 
 เสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น่าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ  

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพด ำเนินกำรให้ครู/อำจำรย์ประจ ำ และบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำรวมทั้งผู้เรียน
ทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติ กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะ
ผู้น ำและกำรปลูกฝังกำรเป็นทหำรอำชีพ มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม โดยครู/อำจำรย์ ประจ ำ 
บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำและผู้เรียน และน ำผลไปปรับปรุงกำรบรหิำรจัดกำร ตลอดจนมีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. สถำนศึกษำมีโครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงพัฒนำ
ภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังกำรเป็นทหำรอำชีพ ไม่น้อยกว่ำ ๕ โครงกำร/กิจกรรม (๑ คะแนน) 
 ๒. มีกำรด ำเนินกำรให้ครู/อำจำรย์ประจ ำ และบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรม กำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติ กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังกำร
เป็นทหำรอำชีพ อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน) 
 ๓. มีกำรด ำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม กำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติ 
กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังกำรเป็นทหำรอำชีพอย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑คะแนน) 
 ๔. มีกำรประเมินผลกำรด ำ เนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม กำรส่ ง เสริ มกำรฝึกอบรมทำงทหำร   
กำรฝึกภำคปฏิบัติ กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังกำรเป็นทหำรอำชีพ และน ำผลไปปรับปรุงกำร
บริหำรจัดกำร (๑ คะแนน) 
 ๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำรส่งเสริม
กำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติ กิจกรรมกำรเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังกำรเป็นทหำรอำชีพ และมีผลกำร
ประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ โครงกำร/กิจกรรมในตัวบ่งช้ีที่ ๑๔ – ๑๘ นับซ้ ำกันได้  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. โครงกำร/กิจกรรม กำรสงเสริมกำรฝกอบรมทำงทหำร กำรฝกภำคปฏิบัติกิจกรรมกำรเสริม     สรำงพัฒนำ
ภำวะผูน ำและกำรปลูกฝงกำรเปนทหำรอำชีพ ที่มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำย 
 ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรเขำมำมีสวนรวมในโครงกำร/กิจกรรม ของครู/อำจำรยประจ ำผูเรียนและ
บุคลำกรสำยสนับสนุน เชน ใบลงทะเบียน ค ำสั่งท่ีเกี่ยวของ ภำพถำย เปนตน 
 ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม เชน รำยงำนกำรประชุม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๔. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๕. แบบบันทึกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๖. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำยที่ก ำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕-๒-๑๕  
 

ตัวบ่งชี้ที  ๑๖ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสา่นึกด้านปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพด ำเนินกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู/
อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำและผู้เรียน เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ มีแผนงำน โครงกำร/กิจกรรมในกำรบริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงโดยกำรมสี่วนร่วมของครู/อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนบัสนุนในสถำนศึกษำและ
ผู้เรยีน มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยกำรมสี่วนร่วมของครู/อำจำรย์ 
บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำและผูเ้รียน เพื่อน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร และมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกำรปลูกฝังจิตส ำนกึด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง  

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. สถำนศึกษำมีกำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู/อำจำรย์ บุคลำกร
สำยสนับสนุนในสถำนศึกษำ และผู้เรียน ไม่น้อยกว่ำ ๒ โครงกำร/กิจกรรม (๑ คะแนน)  
 ๒. มีกำรด ำเนินกำรแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยกำรมีส่วนร่วมของครู/อำจำรย์ 
และบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำ (๑ คะแนน) 
 ๓. มีกำรด ำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงอย่ำงน้อยคนละ
๑ กิจกรรม (๑ คะแนน) 
 ๔. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยครู/
อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำ และผู้เรียน และน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร  (๑ คะแนน) 
 ๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ ที่ เข้ ำร่ วมโครงกำรและผู้ที่ เกี่ ยวข้องต่อกำรปลูกฝั งจิตส ำนึก 
ด้ำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ โครงกำร/กิจกรรมในตัวบ่งช้ีที่ ๑๔ – ๑๘ นับซ้ ำกันได้  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. โครงกำร/กิจกรรมตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเรจ็ของเปำหมำย 
 ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรเขำมำมีสวนรวมในโครงกำร/กจิกรรม ของคร/ูอำจำรยประจ ำผเูรียนและ
บุคลำกรสำยสนับสนุน เชน ใบลงทะเบียน ค ำสั่งท่ีเกี่ยวของ ภำพถำย เปนตน 
 ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม เชน รำยงำนกำรประชุม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๔. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๕. แบบบันทึกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๖. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำยที่ก ำหนด 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๑๗ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตสา่นึกด้านการอนุรักษส์ิ งแวดล้อม  

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพด ำเนินกำรให้ครู/อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำ และผูเ้รียนทุกคนเข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม กำรปลูกฝังจติส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
โดยครู/อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนบัสนุนในสถำนศึกษำ และผูเ้รียนเพื่อน ำผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจดักำรและมีกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. สถำนศึกษำมีโครงกำร/กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ ๕ โครงกำร/
กิจกรรม (๑ คะแนน) 
 ๒. มีกำรด ำเนินกำรให้ครู/อำจำรย์ และบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม กำร
ปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน) 
 ๓. มีกำรด ำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน)  
 ๔. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม กำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน ำ
ผลไปปรับปรุงกำรบริหำรจัดกำร (๑ คะแนน) 
 



๕-๒-๑๖  
 

 ๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อกำรปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ โครงกำร/กิจกรรมในตัวบ่งช้ีที่ ๑๔ – ๑๘ นับซ้ ำกันได้  

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. โครงกำร/กิจกรรม กำรปลูกฝงจิตส ำนึกดำนกำรอนุรักษสิ่งแวดลอม ที่มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับ
ควำมส ำเร็จของเปำหมำย 
 ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรเขำมำมีสวนรวมในโครงกำร/กิจกรรม ของครู/อำจำรยประจ ำผูเรียน และ
บุคลำกรสำยสนับสนุน เชน ใบลงทะเบียน ค ำสั่งที่เกี่ยวของ ภำพถำย เปนตน 
 ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม เชน รำยงำนกำรประชุม
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๔. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๕. แบบบันทึกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๖. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำยที่ก ำหนด 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๑๘ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพด ำเนินกำรให้ครู/อำจำรย์ บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำ และผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม โดยครู/อำจำรย์ 
บุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำ และผู้เรียนเพื่อน ำผลไปปรับปรุง กำรบริหำรจัดกำรและมีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อภำพลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. สถำนศึกษำมีโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ไม่น้อยกว่ำ ๕ โครงกำร/กิจกรรม (๑ คะแนน) 
 ๒. มีกำรด ำเนินกำรให้ครู/อำจำรย์ และบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ด้ำน
กำรกีฬำและนันทนำกำร อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน)  
 ๓. มีกำรด ำเนินกำรให้ผู้เรียนทุกคนเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำรอย่ำงน้อยคนละ ๑ 
กิจกรรม (๑ คะแนน) 
 ๔. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร และน ำผลไปปรับปรุงกำร
บริหำรจัดกำร (๑ คะแนน) 
 ๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร และมีผล
กำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ โครงกำร/กิจกรรมในตัวบ่งช้ีที่ ๑๔ – ๑๘ นับซ้ ำกันได้  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. โครงกำร/กิจกรรม ดำนกำรกีฬำและนันทนำกำร ท่ีมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำย 
๒. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรเขำมำมีสวนรวมในโครงกำร/กิจกรรม ของครู/อำจำรยประจ ำ 

ผเูรียนและบุคลำกรสำยสนับสนุน เชน ใบลงทะเบียน ค ำสั่งท่ีเกี่ยวของ ภำพถำย เปนตน 
๓. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม เชน รำยงำนกำรประชุม 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม 
๔. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
๕. แบบบันทึกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
๖. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำยที่ก ำหนด 

 
 
 
 
 
 



๕-๒-๑๗  
 

มาตรฐานที  ๕ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

สถำนศึกษำของกองทัพ มีวิสัยทัศน นโยบำยและแผนปฏิบัติงำนที่สอดคลองกับอัตลักษณ์ผู เรียนเอกลักษณ
สถำนศึกษำ มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปเปนแนวทำงในกำรด ำเนินงำน มีกำรบริหำรจัดกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล โดยมีสภำ
สถำบัน/คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน ก ำกับ ดูแล กำรพัฒนำสถำนศึกษำใหมีประสิทธิภำพ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อปอง
กันและแกไขปญหำตำงๆ ที่จะเกิดขึ้นตำมบริบทของสถำนศึกษำ 
มีบุคลำกรสำยสนับสนุนท่ีมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตรงตำมหนำที่ มีกำรพัฒนำควำมรู และทักษะในกำรปฏิบัติงำน
ของบุคลำกร มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีและสำรสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร มีระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณที่มี
ควำมโปรงใส ประกอบดวย ๔ ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คำน้ ำหนัก คะแนน 
๑ กำรด ำเนินงำนของสภำสถำบัน/คณะกรรมกำรบริหำรสถำบัน ๕ ๕ 
๒ กำรด ำเนินงำนของผบูริหำรสถำนศึกษำ ๕ ๕ 
๓ กำรบริหำรควำมเสี่ยง ๕ ๕ 
๔ กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ๕ ๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที  ๑๙ การด่าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/สภาโรงเรียน 

ค่าอธิบาย : คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/สภำโรงเรียนมีผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ ซึ่งก ำหนดไว้ในค ำสั่งกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นกำรก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ติดตำม และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ และขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน เพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. มีกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์สถำนศึกษำ และมี
ผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ (๑ คะแนน) 
 ๒. มีผลกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับมำตรฐำนที่กระทรวงศึกษำธิกำร/หน่วยงำนต้น
สังกัดก ำหนด (๑ คะแนน) 
 ๓. มีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ี โดยเน้นกำรก ำกับติดตำม และสนับสนุนผู้บริหำรในกำรปฏิบัติงำนตำมแผน
ที่ก ำหนด (๑ คะแนน) 
 ๔. มีกำรบริหำรจัดกำรประชุมที่ดี เช่นมีกำรก ำหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่ำ ๒ ครั้ง/ปี จัดส่งประเด็นกำรพิจำรณำ
ล่วงหน้ำ ก ำกับให้กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของจ ำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี (๑ คะแนน) 
 ๕. มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ (๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงนโยบำยกำรด ำเนินงำนที่สอดคลองกับกำรเสริมสรำงอัตลักษณผูเรียนและเอ
กลักษณของสถำนศึกษำ รวมทั้งผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติงำนประจ ำป เชน รำยงำนกำรประชุม เอกสำรกำรอนุมัติ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำป เปนตน 
 ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรเห็นชอบหลักสูตรสอดคลองกับมำตรฐำนที่กระทรวงศึกษำธิกำร/หนวยงำนตนสังกัด 
 ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรก ำกับติดตำม และสนับสนุนผูบริหำรสถำบันในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปที่ก ำหนด เชน รำยงำนกำรประชุม เปนตน 
 ๔. หนังสือเชิญประชุม วำระกำรประชุม และค ำช้ีแจงหรือรำยละเอียดแนวทำงกำรประชุม 
 ๕. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงฐำนขอมูลสำรสนเทศ เชน ฐำนขอมูลครู/อำจำรย ฐำนขอมูลนักเรียน/นักศึกษำ 
ฐำนขอมูลกำรเงินและงบประมำณ ฐำนขอมูลครุภัณฑ ฐำนขอมูลหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนฐำนขอมูลผลงำนวิจัย
และผลงำนทำงวิชำกำร และฐำนขอมูลกำรบริกำรทำงวิชำกำร เปนตน 
 ๖. รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
 ๗. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในจำกหนวยงำนตนสังกัด 
 ๘. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงผลกำรพัฒนำคุณภำพสถำบันกำรศึกษำที่เกิดจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 
 
 



๕-๒-๑๘  
 

ตัวบ่งชี้ที  ๒๐ การด่าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ค่าอธิบาย : ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำยที่ก ำหนด เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้น
และระยะยำวตำมหลักธรรมำภิบำล มีระบบตรวจสอบกำรท ำงำนตำมภำรกิจ ตลอดจนมีกำรติดตำมและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน  
 ๑. มีคะแนนผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บรหิำรสถำนศึกษำ โดยกำรประเมินตนเอง หรือ
โดยหน่วยงำนต้นสังกัด 
  ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดคะแนนเต็มของผลประเมินผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ เท่ำกับ ๑ คะแนน 
 ๒. มีจ ำนวนคร/ูอำจำรย์ต่อผูเ้รียน ตำมเกณฑต์้นสังกัด หรือ ตำมมำตรฐำนหลักสตูร (๑ คะแนน) 
  ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดคะแนนเต็ม เท่ำกับ ๑ คะแนน 

๓. มีรำยงำนงบกำรเงินเสนอหน่วยงำนต้นสังกัด (๑ คะแนน) 
 ๔. มีกำรน ำมติของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/สภำโรงเรียน หรือนโยบำยของหน่วยงำนต้นสังกัดไปสู่กำรปฏิบัติ 
(๑ คะแนน) 
 ๕. สถำนศึกษำน ำเสนอหลักฐำนซึ่งแสดงถึงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่เป็นกิจวัตร สม่ ำเสมอ     
จนเป็นวิถีชีวิต ก่อเกิดวัฒนธรรมคุณภำพในองค์กร (๑ คะแนน) 

เงื อนไข : คะแนนในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน หำกพบว่ำ 
 ๑. มีผู้บรหิำรสถำนศึกษำกระท ำกำรทุจริต หรือ 

๒. ไม่มผีลกำรประเมินคณุภำพภำยใน (IQA) จำกสถำนศึกษำและต้นสงักัด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของผูบริหำรสถำนศึกษำ โดยกำรประเมินตนเอง 
 ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนของผูบังคับหนวยขึ้นตรงทุก    หนวยโดยผูบริหำร
สถำนศึกษำ 
 ๓. รำยงำนงบกำรเงิน 
 ๔. รำยชื่อครู/อำจำรย ของแตละหลักสูตร 
 ๕. รำยชื่อนักเรียน/นักศึกษำแตละหลักสูตร 
 ๖. ค ำสั่งฯ แตงตั้งครู/อำจำรยผสูอน 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๒๑  การบริหารความเสี ยง 

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพมีผลกำรบริหำรควำมเสีย่งจำกกระบวนกำรประเมินสถำนกำรณ์ จัดล ำดับควำมส ำคัญ
จัดกำร ควบคุม ติดตำมเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขควำมเสีย่งส่งผลให้ลดสำเหตุและโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต 
ทรัพย์สิน ช่ือเสียง และสังคม 
 ตัวอย่างประเภทความเสี ยง 
 ๑. กำรคุ้มครองสิทธิเยำวชนและรับผดิชอบคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ๒. กำรคัดกรอง ดูแลผูเ้รียนที่เป็นกลุม่เสี่ยง และผู้ทีม่ีควำมต้องกำรพิเศษ 
 ๓. กำรออกกลำงคันซึ่งมีสำเหตุจำกปัญหำพฤติกรรมผู้เรียน (กำรตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร กำรทะเลำะวิวำท กำรพนัน      
กำรมั่วสุม กำรควบคุมอำรมณ์ กำรเสพสิ่งเสพติดและกำรติดเกม เป็นต้น) 
 ๔. กำรเกิดอุบัตภิัยภำยในและบริเวณรอบสถำนศึกษำ 
 ๕. กำรก ำหนดควำมเสี่ยงอ่ืนตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

เกณฑ์การประเมิน  
 ๑. มีกำรระบุและจัดอันดับควำมเสี่ยงภำยใน/ภำยนอก ท้ังเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ (๑ คะแนน) 
 ๒. มีกำรก ำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง (๑ คะแนน) 
 ๓. มีกำรประเมินโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและประเมินผลกระทบของควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (๑ คะแนน) 
 ๔. มีกำรก ำหนดวิธีกำร มำตรกำร กลไกกำรควบคุมไม่ให้เกิด และลดควำมเสี่ยงให้น้อยลง (๑ คะแนน) 
 ๕. มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง (๑ คะแนน) 



๕-๒-๑๙  
 

เงื อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน หำกพบว่ำ  มีเหตุกำรณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น โดยพิจำรณำจำกควำม
รุนแรง ควำมถี่ และละเลย โดยไม่มีกำรแก้ไข ป้องกัน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ค ำสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๒. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรระบุและจัดอันดับควำมเสี่ยง 
๓. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรก ำหนดกลยุทธและเปำหมำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๔. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรประเมินโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณควำมเสี่ยง และประเมินผลกระทบของควำม

เสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้น 
๕. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรก ำหนดวิธีกำร มำตรกำร กลไกกำรควบคุมไมใหเกิด และลดควำมเสี่ยงน้อยลง 
๖. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำน ตอคณะกรรมกำร

ที่เกี่ยวของ 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๒๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพมีกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนวิชำกำร/ธุรกำร เช่น งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
งำนกำรเงินและงบประมำณ งำนประกันคณุภำพกำรศึกษำ และงำนธุรกำร เป็นต้น(ไม่นับรวมทหำรกองประจ ำกำร ลูกจ้ำง 
เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย พลขับ และเจ้ำหน้ำท่ีประกอบอำหำร)ให้ไดร้ับกำรเพิม่พูนควำมรู/้ประสบกำรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนทั้งในและต่ำงประเทศ  

เกณฑ์การประเมิน  
        ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ที่มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูน
ควำมรู้/ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย ๑๐ ช่ัวโมง/ปี/คน ต่อจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธรุกำร ท่ีมีกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้  
ได้รับกำรอบรม เพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย ๑๐ ช่ัวโมง/ป ี  

X ๑๐๐ 
จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธรุกำรทั้งหมด 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดร้อยละ ๕๐ ของจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุน ด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด  
เท่ำกับ ๕ คะแนน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. รำยช่ือบุคลำกรสำยสนับสนุนดำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด (ไมรวมเจำหนำที่รักษำควำมปลอดภัย    เจำหนำที่

รักษำควำมสะอำด พลขับ และเจำหนำที่ประกอบอำหำร) 
๒. รำยชื่อบุคลำกรสำยสนับสนุนดำนวิชำกำร/ธุรกำรที่ไดรับกำรพัฒนำโดยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู/กำรอบรมเพิ่มพูน

ควำมรู/ประสบกำรณ 
๓. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรเขำรวมกิจกรรมกำรพัฒนำตำงๆ เชน วุฒิบัตร ประกำศนียบัตรโครงกำร/

กิจกรรม ค ำสั่งเดินทำงไปรำชกำร หรือค ำสั่งท่ีเกี่ยวของ เปนตน 
๔. แบบบันทึกจ ำนวนช่ัวโมงที่ไดรับกำรพัฒนำ ของบุคลำกรสำยสนับสนุนดำนวิชำกำร/ธุรกำรเปนรำยคน และรำยรวม 

 
มาตรฐานที  ๖  ด้านความสัมพันธ์กับชมุชน/สังคม 

สถำนศึกษำของกองทัพ ใหกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพที่เปนประโยชนตอชุมชน 
สังคมและกองทัพ ในรูปแบบตำงๆ ตำมควำมเช่ียวชำญของสถำนศึกษำ รวมทั้งเปนประโยชนตอสถำนศึกษำในกำรเพิ่มพูน
ควำมรูและประสบกำรณของครู/อำจำรย อันจะน ำมำสูกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนมีกำรสรำงควำมร
วมมือทำงวิชำกำร และวิชำชีพกับหนวยงำนภำยนอก เพื่อสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำใหมีประสิทธิภำพสูงสุด 
ประกอบดวย ๒ ตวับงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คำน้ ำหนัก คะแนน 
๑ กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ ๕ ๕ 
๒ กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพท่ีสงผลตอสถำนศึกษำ ๕ ๕ 

 
 



๕-๒-๒๐  
 

ตัวบ่งชี้ที  ๒๓ การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที ส่งผลต่อชุมชน/สงัคม/กองทัพ 

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพ สนับสนุนให้คร/ูอำจำรย์ประจ ำน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ตำมควำมเชี่ยวชำญไปบริกำร
วิชำกำร/วิชำชีพแก่ชุมชน/สังคมภำยนอก/กองทัพ เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงที่ดีขึ้น สำมำรถพ่ึงพำตนเองได้ 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. สถำนศึกษำมีแผนงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพเพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคม/กองทัพ มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 
  ๒. มีคณะกรรมกำรในกำรด ำ เนินงำน มี กำรประชุมคณะกรรมกำร เพื่ อด ำ เนินกำรตำมแผนงำน  
ที่ก ำหนดไว ้(๑ คะแนน) 
 ๓. มีกำรส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน (๑ คะแนน) 
  ๔. มีผลประ เมินควำมพึ งพอใจของ ชุมชน/สั งคม /กองทัพต่ อสถำนศึกษำ  อยู่ ในระดับดี  – ดี มำก  
(> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 
 ๕. ผลกำรด ำเนินงำน ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด/ชุมชน/สังคม/กองทัพ/
หน่วยงำนภำยนอก (๑ คะแนน) 
หมายเหตุ : อำจเป็นโครงกำรเดียวกับตัวบ่งช้ีที่ ๒๔ หรือไม่ก็ได ้

กรณี รร.นส.ทบ. ของดประเมินในตัวบ่งช้ีนี้ เนื่องจำกครู/อำจำรย์มุ่งเน้นกำรผลิตนักเรียนนำยสิบให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่อตอบสนองภำรกิจของกองทัพบกเป็นหลัก ส ำหรับภำรกิจกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ เป็นภำรกิจรอง ท ำให้ไม่สำมำรถ
จัดสรรเวลำไปบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพได้ ท้ังนี้ภำรกิจกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ มีหน่วยงำนอ่ืนของกองทัพบกด ำเนินกำรแล้ว 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนงำนเกี่ยวกับกำรน ำควำมรู ประสบกำรณ และควำมเช่ียวชำญของสถำบันกำรศึกษำไปบริกำรวิชำกำรเพื่อ
ประโยชนตอชุมชน/สังคม/กองทัพ ท่ีมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำย 
 ๒. ค ำสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ 
 ๓. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ 
 ๔. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรมีสวนรวมของผูแทนจำกชุมชน/สังคม/กองทัพ เชน ค ำสั่งฯ ที่เกี่ยวของ  ใบ
ลงทะเบียน ภำพถำยกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม เปนตน 
 ๕. แบบประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถำบัน 
 ๖. แบบบันทึกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถำบัน 
 ๗. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำยที่ก ำหนด 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๒๔  การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที ส่งผลต่อสถานศกึษา 

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพ มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ดำ้นวิชำกำร/วิชำชีพ จำกกำรพัฒนำ ชุมชน/สังคม/
กองทัพ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/หรือต่อยอดเป็นผลงำนลักษณะต่ำงๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ โครงกำร นวัตกรรม 

เกณฑ์การประเมิน  
  ๑. สถำนศึกษำมีแผนงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพเพื่อประโยชน์เพื่อพัฒนำกำรเรียน      
กำรสอน  มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 
   ๒. มีคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ (๑ คะแนน) 
   ๓. มีกำรส่งเสรมิให้ผูเ้รียน/คร/ูอำจำรย์เข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน (๑ คะแนน) 
 ๔. มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน/เอกสำรประกอบกำรสอน/รำยวิชำ/ต ำรำ และ/หรือต่อยอดเป็นผลงำนลักษณะ
ต่ำงๆ (๑ คะแนน) 
 ๕. มีกำรเผยแพร่และ/หรือขยำยผลในสถำบันอ่ืน อย่ำงน้อย ๑ แห่ง (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ : อำจเปน็โครงกำรเดียวกับตัวบ่งช้ีที่ ๒๓ หรือไม่ก็ได ้

กรณี รร.นส.ทบ. ของดประเมินในตัวบ่งช้ีนี้ เนื่องจำกครู/อำจำรย์มุ่งเน้นกำรผลิตนักเรียนนำยสิบให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เพื่อตอบสนองภำรกิจของกองทัพบกเป็นหลัก ส ำหรับภำรกิจกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ เป็นภำรกิจรอง ท ำให้ไม่สำมำรถ
จัดสรรเวลำไปบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพได้ ท้ังนี้ภำรกิจกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ มีหน่วยงำนอ่ืนของกองทัพบกด ำเนินกำรแล้ว 

 



๕-๒-๒๑  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงำนเกี่ยวกับกำรน ำควำมรู ประสบกำรณ และควำมเช่ียวชำญของสถำบันกำรศึกษำจำกกำรพัฒนำชุมชน/

สังคม/กองทัพ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ท่ีมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของ      เปำหมำย 
๒. ค ำสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ 
๓. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ 
๔. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษำ ครู/อำจำรย และบุคลำกรเชน ค ำสั่งฯ ที่เกี่ยวข

อง ใบลงทะเบียน ภำพถำยกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม เปนตน 
๕. แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษำ ครู/อำจำรย และบุคลำกร 
๖. แบบบันทึกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษำ ครู/อำจำรย และบุคลำกร 
๗. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำยที่ก ำหนด 
 
 

มาตรฐานที  ๗  ด้านการท่านุบ่ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

สถำนศึกษำของกองทัพ มีกำรอนุรักษ สงเสริม สนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทำง
ทหำร มีกำรพัฒนำบุคลำกร สถำนท่ี และสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนำสุนทรียภำพของสถำบัน มีกำรสงเสริมให นักเรียน/นักศึกษำ 
และบุคลำกร มสีวนรวมในกำรด ำเนินงำน เพื่อปลูกจิตส ำนึกในกำรอนุรักษสืบสำน และสืบทอดศลิปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนยีมประเพณีทำงทหำรที่เปนแบบอยำงที่ดีตอสังคม ประกอบดวย ๒ ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คำน้ ำหนัก คะแนน 
๑ กำรสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม แลขนบธรรมเนียมประเพณทีำงทหำร ๕ ๕ 
๒ กำรพัฒนำสุนทรียภำพ ๕ ๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที  ๒๕ การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพ มีแผนงำนส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร มี
กำรจัดสรรงบประมำณจำกภำยในและ/หรือได้รับงบประมำณจำกภำยนอกสถำบัน ส ำหรับกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบ ดูแลให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนที่ก ำหนด มีกำรจัดพื้นที่
เพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษำ และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. สถำนศึกษำมีแผนงำนส่งเสริมสนบัสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณีทำงทหำร มีกำรก ำหนด
ตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเรจ็ของเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 
  ๒. มีคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ (๑ คะแนน) 
  ๓. มีกำรส่งเสรมิให้ผูเ้รียน/คร/ูอำจำรย์เข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน (๑ คะแนน) 
  ๔. มีผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี – ดีมำก (> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 
 ๕. ผลกำรด ำเนินงำน ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณ จำกหน่วยงำนต้นสังกัด /ชุมชน/สังคม/กองทัพ/
หน่วยงำนภำยนอก (๑ คะแนน) 

เงื อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน หำกพบว่ำ มีกำรด ำเนินกำรเฉพำะกิจเพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอกเท่ำนั้น 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรจัดสรรงบด ำเนินกำรทั้งหมด 
 ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรจัดสรรงบประมำณ เพื่อกำรสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร 
 ๓. แผนงำนสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
 ๔. ค ำสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมกำรสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
 ๕. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
 
 



๕-๒-๒๒  
 

 ๖. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชน ค ำสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียนภำพถำยกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรม เปนตน 
 ๗. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผูเขำรวมกิจกรรมตำมแผนงำน/โครงกำร 
 ๘. แบบบันทึกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูเขำรวมกิจกรรมตำมแผนงำน/โครงกำร 
 ๙. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
 ๑๐. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรไดรับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจำกหนวยงำนตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/
สังคม/หนวยงำนภำยนอก เชน โลรำงวัล ประกำศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือขอบคุณ เปนตน 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๒๖  การพัฒนาสุนทรียภาพ 

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพ มีโครงกำรเพื่อพัฒนำสุนทรียภำพของสถำบัน ตำมประเภทโครงกำรที่ก ำหนด มี
หน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียน และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำน มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด ำเนินโครงกำรตำม
สภำพของสังคมอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นได้จำก อำคำร สถำนที่ และสภำพแวดล้อม สะอำด สวยงำม เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ประเภทโครงการ 
 ๑. โ ค ร งกำ รพัฒนำผู้ เ รี ย นและบุ คล ำกร  เ พื่ อปรั บ เ ปลี่ ย นทั ศนคติ  ค่ ำ นิ ย ม  คว ำม เ ช่ื อสู่ วิ ถี ชี วิ ต  
ควำมมีสุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงำม  
 ๒. โครงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ท้ังทำงกำยภำพ และวิถีกำรอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อเกิดจิตส ำนึกต่อสถำบัน
ในฐำนะสถำนศึกษำของประเทศท่ีควรเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อสังคม 
 ๓. โครงกำรสืบสำนประเพณีท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นแบบอย่ำงท่ีดีต่อสังคม 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. มีโครงกำรพัฒนำสุนทรียภำพตำมประเภทที่ก ำหนดอย่ำงน้อย ๑ โครงกำร/ปี มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับ
ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 

 ๒. มีคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ (๑ คะแนน) 
  ๓. มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อำจำรย์ประจ ำ เข้ำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน (๑ คะแนน) 

   ๔. มีผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี – ดีมำก (> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕)(๑ คะแนน) 
  ๕. มีอำคำรสถำนท่ี/ภูมิสถำปัตย์ ส่งเสริมสุนทรียภำพ มีควำมสอดคล้องกับธรรมชำติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑ คะแนน) 

เงื อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน หำกพบว่ำ มีกำรด ำเนินกำรเฉพำะกิจเพื่อรองรับกำรประเมินภำยนอกเท่ำนั้น 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงำน/โครงกำรพัฒนำผูเรียนและบุคลำกร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คำนิยม ควำมเช่ือสูวิถีชีวิตควำมมีสุนทรีย

และวัฒนธรรมที่ดีงำม ท่ีมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำย 
๒. แผนงำน/โครงกำรพัฒนำสถำบันทั้งทำงกำยภำพและวิถีกำรใชอยูรวมกันในวัฒนธรรมสังคมเพื่อเกิดจิตส ำนึกต

อสถำบัน ที่มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำย 
๓. แผนงำน/โครงกำรสืบสำนประเพณีทองถิ่น เพื่ออนุรักษ และสืบทอดเปนอยำงดีตอสังคม ที่มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด

และระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำย 
๔. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชน ค ำสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียนภำพถำยกำร

จัดโครงกำร/กิจกรรม เปนตน 
๕. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำยที่ก ำหนด พร

อมขอเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำในปตอไป 
๖. ภำพถำยอำคำร สถำนท่ี สภำพแวดลอมท่ีสะอำด เปนระเบียบเรียบรอย เอื้อตอกำรใชงำน 
๗. ภำพถำยภูมิสถำปตยที่สอดคลองกับธรรมชำติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 
 
 



๕-๒-๒๓  
 

มาตรฐานที  ๘  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถำนศึกษำของกองทัพ มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำและมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง รวมทั้งมีกำรน ำขอเสนอแนะที่ไดจำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ไปปรับปรุง และพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำใหไดรับกำรพัฒนำอยำงเต็มที ่ประกอบดวย ๒ ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คำน้ ำหนัก คะแนน 
๑ ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหนวยงำนตนสังกัด ๕ ๕ 
๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมิน คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ๕ ๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที  ๒๗ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพมีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีที่หน่วยงำนต้นสังกัดของเหล่ำทัพ และสถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศก ำหนด ผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินย้อนหลัง ๓ ปี  (ส ำหรับสถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศใช้
ผลกำรประเมินปีล่ำสุด) 

 วิธีการค่านวณ 

 ผลรวมคะแนนผลประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนตน้สังกัด ๓ ปีย้อนหลัง  

 จ ำนวนป ี  

 ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดค่ำเฉลี่ยผลประเมินฯ ๕ คะแนน เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
- เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในจำกหนวยงำนตนสังกัด 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๒๘ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพมีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำบัน และมีกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง อย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรน ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ไปปรับปรุงและพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนของสถำบัน โดยจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ /โครงกำร/
กิจกรรม ตลอดจนมีกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ  

เกณฑ์การประเมิน 
๑. มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบันกำรศึกษำ เป็นประจ ำทุกปี (๑ คะแนน)  
๒. มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพ กำรศึกษำภำยในและภำยนอก 

ไปจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของสถำบัน (๑ คะแนน) 
๓. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของสถำบัน

อันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ (๑ คะแนน) 
๔. มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก (๑ คะแนน) 
๕. หน่ ว ย ง ำนต้ นสั ง กั ด / หน่ ว ย ง ำนที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ให้ ก ำ ร สนั บสนุ นก ำ รพัฒนำส ถำนศึ กษำ ในส่ ว น  

ที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดยสถำบันเอง (๑ คะแนน) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
๒. แผนพัฒนำคุณภำพสถำบัน/โครงกำร/กิจกรรม ท่ีเกิดจำกขอเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
๓. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรมอบหมำยผูรับผิดชอบติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำบัน/โครงกำร/ 

กิจกรรม ไปสูกำรปฏิบัติ 
 

 



๕-๒-๒๔  
 

๔. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงผลกำรพัฒนำคุณภำพสถำบันกำรศึกษำที่เกิดจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในและภำยนอก 

๕. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำสถำบันจำกหนวยงำนตนสังกัด 
 

มาตรฐานที  ๙  ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 สถำนศึกษำของกองทัพ มีกำรพัฒนำใหนักเรียน/นักศึกษำ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองตำมปรัชญำ 
ปณิธำน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ รวมถึงมีผลงำนตำมควำมเช่ียวชำญที่โดดเดนของ
สถำนศึกษำท่ีสะทอนเปนเอกลักษณ โดยไดรับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน/คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ ประกอบดวย 
๒ ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คำน้ ำหนัก คะแนน 
๑ อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษำ ๕ ๕ 
๒ เอกลักษณส์ถำบัน ๕ ๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที  ๒๙  อัตลักษณ์ผู้เรียน 

ค่าอธิบาย : ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งสถำนศึกษำก ำหนดเป็นอัตลักษณ์ตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ภำรกิจ    
พันธกิจ และวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งของสถำบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. มีกำรก ำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนของสถำนศึกษำท่ีเหมำะสมและปฏิบัติได้ (๑ คะแนน) 
 ๒. มีแผนงำน/โครงกำร ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับ
ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 
 ๓. มีคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ (๑ คะแนน) 
   ๔. มีกำรส่งเสริมใหผู้้เรยีน/ครู/อำจำรย์ ผู้บริหำร มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน (๑ คะแนน) 
  ๕. ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดที่ก ำหนดไว ้บรรลุตำมเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
(๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดอัตลักษณของผูเรียน ท่ีมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด และระดับควำมส ำเร็จของ

เปำ้หมำย 
๒. ค ำสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
๓. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๔. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรมีสวนรวมของผเูรียน คณำจำรย บุคลำกร และผูบริหำรของสถำบันเชน  ค ำสั่งฯ 

ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภำพถำยกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม เปนตน 
๕. แบบประเมินอัตลักษณผเูรียน 
๖. แบบบันทึกผลกำรประเมินอัตลักษณผเูรียน เปนรำยคนและรำยรวม 
๗. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำยที่ก ำหนด 
 

ตัวบ่งชี้ที  ๓๐  เอกลักษณ์สถานศึกษา 

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพมีเอกลักษณ์ที่สะท้อนควำมโดดเด่น/ควำมช ำนำญ/ควำมเช่ียวชำญ ตำมปรัชญำ ปณิธำน 
วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งและบริบทของสถำบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. มีกำรก ำหนดเอกลักษณ์สถำนศึกษำท่ีเหมำะสมและปฏิบัติได้ (๑ คะแนน) 
 ๒. มีแผนงำน/โครงกำร ที่ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีเอกลักษณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับ
ควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 
 



๕-๒-๒๕  
 

 ๓. มีคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้  (๑ 
คะแนน) 
   ๔. มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อำจำรย์ประจ ำ ผู้บริหำร มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน (๑ คะแนน) 
   ๕. ผลกำรประ เมินควำมส ำ เ ร็ จ ในกำรด ำ เนิน งำนตำมตั ว ช้ี วั ดที่ ก ำหนดไว้  บรรลุต ำม เป้ ำหมำย 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรก ำหนดเอกลักษณของสถำบัน ที่มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดที่และระดับควำมส ำเร็จ
ของเปำหมำย 
 ๒. ค ำสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
 ๓. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๔. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษำ คณำจำรย และบุคลำกร เชน ค ำสั่งฯ ที่เกี่ยว  
ของ ใบลงทะเบียน ภำพถำยกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม เปนตน 
 ๕. แบบประเมินควำมพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษำ คณำจำรย และบุคลำกร 
 ๖. แบบบันทึกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษำ คณำจำรย และบุคลำกร 
 ๗. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำยที่ก ำหนด 
 

มาตรฐานที  ๑๐ ด้านมาตรการส่งเสริม 

 สถำนศึกษำของกองทัพ มีกำรสงเสริมใหนักเรียน/นักศึกษำมีควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่อสำรดวย
ภำษำอังกฤษ เพื่อเช่ือมโยงกับนำนำประเทศ มีบทบำทในกำรก ำหนดแนวทำงเพื่อปองกัน และแกไขปญหำสังคมตำมนโยบำย
ของรัฐบำลและสภำพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรวมกับชุมชน สังคมรอบสถำบันเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำ
ประเทศชำติตอไปประกอบดวย ๒ ตัวบงช้ี คือ 

ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คำน้ ำหนัก คะแนน 
๑ มำตรกำรสงเสรมิ (ภำยในสถำบัน) ๕ ๕ 
๒ มำตรกำรส่งเสรมิ (ภำยนอกสถำบนั) ๕ ๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที  ๓๑  มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) 

ค่าอธิบาย : ผู้เรียนมีควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง สำมำรถสื่อสำรและ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับนำนำประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน  
 ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน Common 
European Framework of Reference For Languages (CEFR) หรือ American Language Course Placement Test 
(ALCPT) หรือ English Comprehension Level Test (ECL) ต่อจ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทั้งหมด โดยก ำหนดเกณฑ์ผ่ำน
กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ไม่ต่ ำกว่ำระดับ B1 ตำมมำตรฐำน CEFR หรือไม่ต่ ำกว่ำ ๔๐ คะแนนของกำรสอบ ALCPT หรือ ECL 
หรือเทียบเท่ำ (๕ คะแนน) 

 จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
X ๑๐๐ 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทั้งหมด 
ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๑๐ ของจ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทั้งหมด เท่ำกับ  ๕ คะแนน 
กรณี รร.นส.ทบ.  
 ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำช้ันปีสุดท้ำยท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษตำมที่สถำบันก ำหนด ต่อ
จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทั้งหมด (๕ คะแนน) 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
ตำมที่สถำบันก ำหนด X ๑๐๐ 

จ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทั้งหมด 
ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๑๐ ของจ ำนวนผู้เรียนช้ันปีสุดท้ำยทั้งหมด เท่ำกับ  ๕ คะแนน 



๕-๒-๒๖  
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แบบบันทึกผลกำรสอบ ALCPT หรือ ECL ของผเูรียน เปนรำยคน 
๒. หนังสือรำยงำนผลกำรสอบ ALCPT หรือ ECL ของผเูรียน 

 
ตัวบ่งชี้ที  ๓๒  มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 

ค่าอธิบาย : สถำนศึกษำของกองทัพมีกำรด ำเนินงำนในกำรช่วยเหลือชุมชน/สังคมรอบสถำนศึกษำ/ชุมชนในค่ำยทหำร เช่น      
กำรชี้แนะ ป้องกัน และ/หรือแก้ปัญหำสังคม ที่สอดคล้องกับนโยบำยของกองทัพ/ภำครัฐ สภำพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
จังหวัด 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. มีแผนงำน/โครงกำรในกำรช่วยเหลือชุมชน/สังคมรอบสถำนศึกษำ/ชุมชนในค่ำยทหำร รวมทั้งมีกำรก ำหนด
ตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 
 ๒. มีคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้          
(๑ คะแนน) 
 ๓. มีกำรส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน (๑ คะแนน) 
   ๔. มีผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี – ดีมำก (> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 
 ๕. มีผลควำมร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงำนอ่ืนในกองทัพ ในกำรป้องกัน แก้ปัญหำ และ/หรือ
กำรพัฒนำตำมบริบทของพื้นที่ อย่ำงน้อย ๑ ประเด็น (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นโครงกำรเดียวกับตัวบ่งช้ี ๒๓ และ ตัวบ่งช้ี ๒๔ 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนงำน/โครงกำรที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนชวยเหลือชุมชน สังคม รอบสถำบัน เพื่อแกปญหำตำงๆที่มีกำร
ก ำหนดตัวช้ีวัดที่และระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำย 
 ๒. ค ำสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร 
 ๓. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ๔. เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงกำรมีสวนรวมของผทูี่เกี่ยวของ เชน ค ำสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียนภำพถำย
กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม เปนตน 
 ๕. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๖. แบบบันทึกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผูที่เขำรวมโครงกำร/กิจกรรม 
 ๗. หนังสือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร ตำมตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเปำหมำย  
ที่ก ำหนด 
 ๘. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงผลที่เกิดขึ้นจำกกำรใหควำมรวมมือกับทองถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หนวย
งำนอื่นในกองทัพ ในกำรปองกัน แกปญหำ และ/หรือพัฒนำหนวย ตำมบริบทของพื้นที่ เชน บันทึกขอตกลงควำมรวมมือ 
ภำพถำย เปนตน 
 

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



เกณฑม์าตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับสถาบันการศึกษาทางทหาร ระดับสูงของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

ส ำหรับ  วทบ.และ  รร.สธ.ทบ.   

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

๑.คุณภำพและคุณลักษณะ 
  ที่พึงประสงค์ของ 
  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

๑.๑ ประสิทธิภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
๑.๒ ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงคต์ำมทีห่ลักสูตรก ำหนด 

๒ ๒๐  

๒.กำรวิจัยและ/หรือ 
  ผลงำนทำงวิชำกำร 

๒.๑ ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัย และ/หรือผลงำนทำงวิชำกำร 
๒.๒ ผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนทำงวิชำกำร 

๒ ๒๐ 

๓.กำรบริกำรทำงวิชำกำร ๓.๑ กำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ส่งผลต่อสถำบัน ชุมชน/สังคม/กองทัพ ๑ ๑๐ 
๔.กำรบริหำรจัดกำรและ 
   กำรพัฒนำสถำบัน  
 

๔.๑ แผนกำรบริหำรจัดกำรสอดคล้องกับ นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ ของ ทบ.  
     แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ท่ีเป็นไปตำมบริบทของสถำบัน 
๔.๒ กำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเป็นระบบ 
๔.๓ ศักยภำพระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
๔.๔ กำรพัฒนำสถำบันสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้    
๔.๕ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
๔.๖ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

๖ ๓๐  

๕.กำรบริหำรและพัฒนำ 
   หลักสูตร 

๕.๑ กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร 
๕.๒ คุณภำพของผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร 
๕.๓ คุณภำพผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ผู้เรียน 
๕.๔ ประสิทธิภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๕.๕ กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๕.๖ ประสิทธิภำพกำรวัดและกำรประเมินผล 
๕.๗ ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
๕.๘ กำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ทำงทหำร 

๘ ๔๐  

๖. การฝึกทักษะตาม 
    เอกลักษณ์ของสถาบัน 

๖.๑ ประสิทธิภำพของกระบวนกำรฝึก 
๖.๒ ทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึก 

๒ ๑๐  

๗.กำรประกันและพัฒนำ
คุณภำพภำยใน 

๗.๑ ผลกำรตรวจสอบและประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 
๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ 
      กำรศึกษำภำยใน 

๒ ๒๐  

รวม ๒๓ ๑๕๐ 
 
ที่มำ : ปรับปรุงจำกมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูง ของ สปท. พ.ศ.๒และ  
ร่ำงตัวบ่งช้ีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ สปท. รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - 
๒๕๖๓) ร่วมพิจำรณำปรับปรุง ในกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร ทบทวนหลังกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๕๙(๑-๒ ก.ย.
๕๙) , เสนอควำม คิดเห็นเพิ่มเติม๑๖ ต.ค. ๕๙  และ ประชุมร่วมกันระหว่ำง กศ.ยศ.ทบ.และ รร.สธ.ทบ. ๒๒ ธ.ค.๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 



๕-๓-๒ 
 

มาตรฐานที่  ๑   คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำสถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ  ทบ.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตรและ
สอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำของ ทบ.  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก วทบ. มีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเป็นผู้น ำในระดับ
ยุทธศำสตร์และระดับยุทธกำร สำมำรถแปลงแนวควำมคิดทำงยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติทั้งในระดับยุทธกำรและระดับยุทธวิธี 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก รร.สธ.ทบ. มีขีดควำมสำมำรถทำงยุทธวิธี เสนำธิกำรกิจ และกำรช่วยรบระดับกองพลและกองทัพน้อย 
เพื่อให้มีควำมสัมพันธ์ต่อเนื่องไปยังหน่วยระดบัยุทธกำร และสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำและฝ่ำยอ ำนวยกำรระดับสูงใน
กำรปฏิบัติงำนตำมแผนป้องกันประเทศได้อย่ำงแท้จริง จ ำนวน  ๒ ตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
๑.๑ ประสิทธิภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ๑๐ 
๑.๒ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสตูรก ำหนด ๑๐ 

รวมค่าน้ าหนัก ๒๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ประสิทธิภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ  ทบ. มีกำรก ำหนดแผนงำนติดตำมคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ      
มีหน่วยงำนและบุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน มีหลักฐำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มีกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้ส ำเร็จกำรกำรศึกษำในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถตำมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรใน
ระดับดีขึ้นไป 

เกณฑ์การประเมิน 
  ๑. มีแผนงำน/โครงกำรตดิตำมคณุภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ๒. มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 
  ๓. มีหลักฐำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ๔. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้ส ำเร็จกำรกำรศึกษำ ในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถตำมวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรแต่ละสถำบัน (ตน้สังกัดคือ ผู้ร่วมงำน ผู้ใต้บังคับบัญชำ ผู้บังคับบัญชำ) 
  ๕. ระดับควำมพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอยู่ในระดบั > ๓.๕๑ จำกคะแนนเตม็ ๕ (แบบสอบถำมที่ได้รับ
คืนอย่ำงน้อยร้อยละ ๗๐) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา   
๑. แผนงำน/โครงกำรติดตำมคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด 
๒. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรก ำหนดหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 
๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงหลักฐำนกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
๔. แบบประเมินควำมพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้ส ำเร็จกำรกำรศึกษำ 
๕. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้ส ำเร็จกำรกำรศึกษำ ในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถตำม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละสถำบัน  

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน ข้อละ ๑ คะแนน  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่
หลักสูตรก ำหนด  

เกณฑ์การประเมิน 
ร้อยละของผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวน

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแตล่ะหลักสตูร 
 
 
 



๕-๓-๓ 
 
วิธีการค านวณ 

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสตูรก ำหนด  

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รำยชื่อผู้เรียนทั้งหมดทุกหลักสูตร 

๒. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงกำรก ำหนด คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละหลักสูตร  
๓. แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละหลักสูตร  
๔. แบบบันทึกคะแนนคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละหลักสูตรเป็นรำยคนและรำยรวม 
๕. สรุปผลกำรประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละหลักสูตร 

เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๙๐ เท่ำกับ ๕ คะแนน  ในกรณีที่สถำบันใดมีมำกกว่ำ         
๑ หลักสูตร ให้ค ำนวณร้อยละของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละหลักสูตร น ำไปเทียบบัญญัติไตรยำงศ์หลังจำกนั้นน ำคะแนนที่ได้แต่ละ
หลักสูตรมำรวมกันแล้วหำรด้วยจ ำนวนหลักสูตร 

 

มาตรฐานที่  ๒   การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ 

 สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. สนับสนุนบุคลำกรของสถำบันและ/หรือผู้เข้ำรับกำรศึกษำให้สร้ำงผลงำน
ด้ำนกำรวิจัยและ/หรือผลงำนด้ำนวิชำกำรที่มีคุณภำพ สำมำรถน ำไปตีพิมพ์/เผยแพร่  และประยุกต์ใช้ในเชิงวิชำกำร/เชิงนโยบำยได้ 
เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ให้ทันสมัย  พัฒนำสถำบัน/กองทัพ/สังคม ชุมชน และกำรสร้ำงเครือข่ำยประสำนควำมร่วมมือกับ
สถำบันกำรศึกษำ/หน่วยงำนทั้งในและนอกกองทัพ /ต่ำงประเทศ ตลอดจนมีกำรให้รำงวัล/ยกย่องผู้มีผลงำนจ ำนวน ๒ ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 
๒.๑ ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร ๑๐ 
๒.๒ ผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนทำงวิชำกำร ๑๐ 

รวมค่าน้ าหนัก ๒๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑  ระบบและกลไกในการสนับสนนุการผลิตงานวิจัยและ/หรืองานทางวิชาการ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติ  ไว้อย่ำง
ชัดเจน มีบุคลำกรรับผิดชอบ/หน่วยงำนรับผิดชอบก ำกับดูแล กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร มีกำรจัดท ำ
ฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร มีกำรให้รำงวัลผลงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร  

เกณฑ์การประเมิน 
  ๑. มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ก ำหนดขั้นตอนกำรปฏิบัติไว้อย่ำงชัดเจน 
     ๒. มีบุคลำกรรับผิดชอบ/หน่วยงำนรับผิดชอบก ำกับดูแล กำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร 
  ๓. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร 
     ๔. วทบ. มีกำรให้รำงวัลผลงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร, รร.สธ.ทบ. มีกำรเผยแพร่ผลงำนผลงำนวิจัยและ/
หรืองำนทำงวิชำกำร 
  ๕. อัตรำส่วนของอำจำรย์ที่ปรึกษำท ำเอกสำรวิจัย/เอกสำรทำงวิชำกำร : ผู้เรียน (อำจำรย์ ๑ คน : ผู้เรียนไม่เกิน 
๒๐ คน) รร.สธ.ทบ.เว้นกำรประเมินในข้อน้ี เนื่องจำกหลักสูตรไม่ได้ให้ผู้เรียนท ำงำนวิจัยและ/หรือผลงำนวิชำกำร 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑. เอกสำร/หลักฐำนแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติ ระเบียบ หลักเกณฑ์ในกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร 
     ๒. เอกสำร/หลักฐำนแสดงบุคคล/หน่วยงำนรับผิดชอบก ำกับดูแลงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร 
  ๓. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลและสำรสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร 
     ๔. วทบ. : เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรให้รำงวัล กำรยกย่องชมเชย กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจของอำจำรย์นักวิจัย ผู้เรียน ที่
ผลิตผลงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร รร.สธ.ทบ. เอกสำร/หลักฐำนกำรเผยแพร่ผลงำนผลงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร 
  ๕. เอกสำร/หลักฐำนแสดงอัตรำส่วนของอำจำรย์ที่ปรึกษำท ำเอกสำรวิจัย/เอกสำรทำงวิชำกำร : ผู้เรียน (เฉพำะ วทบ.) 
  ๖. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรติดตำม ประเมินผล ปรับปรุง และสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัยและ/หรืองำนทำงวิชำกำร 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน  ส ำหรับ รร.สธ.ทบ. มี ๔ ข้อ เกณฑ์ข้อที่ ๔  เท่ำกับ ๒ คะแนน 

X ๑๐๐ 



๕-๓-๔ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีจ ำนวนผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนทำงวิชำกำรที่มี
คุณภำพสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบำย ในระดับหน่วยงำน กองทัพ และวิชำกำรให้กับสำธำรณะ  

เกณฑ์การประเมิน    
(๑) ร้อยละของผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนวิชำกำรของผู้เรียนที่มีกำรตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใด

ลักษณะหนึ่ง /ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online /ได้รับรำงวัล /น ำไปใช้ประโยชน์ 
 (เฉพำะ วทบ.) 

 หมายเหตุ กำรนับจ ำนวนผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนทำงวิชำกำรที่น ำไปใช้ประโยชน์ /ตีพิมพ์กำรเผยแพร่ ให้นับ
ในวงรอบ ๒ ปี  

วิธีการค านวณ  

 จ ำนวนผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนวิชำกำรของผู้เรียนที่มีกำรตีพิมพ์/เผยแพร่สูส่ำธำรณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง /ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online /ไดร้ับรำงวลั /น ำไปใช้ประโยชน ์

 

 จ ำนวนผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนทำงวิชำกำรของผู้เรียนทั้งหมด  
 เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้บัญญัตไิตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๕๐ เท่ำกับ ๕ คะแนน  
  (๒) มีผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนทำงวิชำกำรของสถำบัน ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์และ/หรือเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง /ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online /น ำไปใช้ประโยชน์ อย่ำงน้อยปีละ ๑ เรื่อง 

เกณฑ์การให้คะแนน : ๑ เรื่อง เท่ำกับ ๕ คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสำร/หลักฐำนแสดงจ ำนวนงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรของผู้เรียนและ/อำจำรย์ทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลใน

วงรอบ ๒ ปี 
 ๒. เอกสำร/หลักฐำนแสดงผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนทำงวิชำกำรที่น ำไปใช้ประโยชน์ ที่มีกำรตีพิมพ์/เผยแพร่สู่

สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง /ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online /ได้รับรำงวัล /น ำไปใช้ประโยชน ์โดยใช้ข้อมูลในวงรอบ ๒ ปี 
 ๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงจ ำนวนผลงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรที่น ำไปใช้ประโยชน์ด้ำนควำมมั่นคง โดยใช้ข้อมูล

ในวงรอบ ๒ ปี 
 ๔. เอกสำร/หลักฐำนแสดงจ ำนวนงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรที่ได้รับกำรเผยแพร่ของผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลใน

วงรอบ ๒ ปี 
  ๕. เอกสำร/หลักฐำนแสดงมีผลงำนวิจัยและ/หรือผลงำนทำงวิชำกำรของสถำบัน ที่ได้รับกำรตีพิมพ์และ/หรือ

เผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง /ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online /น ำไปใช้ประโยชน์ 
 

มาตรฐานที่ ๓  การบริการทางวิชาการ 
  

 สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. สนับสนุนกำรบริกำรทำงวิชำกำรต่อกองทัพ  หน่วยงำนภำยนอก 
ชุมชน สังคม ระดับชำติและ/นำนำชำติ ด้วยเอกลักษณ์และสมรรถนะของสถำบัน       สร้ำงควำมร่วมมือและแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรและบุคลำกรกับสถำบันอื่น 

จ านวน  ๑  ตัวบ่งชี้ 

 ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
๓.๑ กำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ส่งผลต่อสถำบัน ชุมชน/สังคม/กองทัพ ๑๐ 

รวมค่าน้ าหนัก ๑๐ 

 

 

 

X ๑๐๐ 



๕-๓-๕ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการทางวิชาการที่ส่งผลต่อสถาบัน ชุมชน/สังคม/กองทัพ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีแผนงำน/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่พัฒนำ เสริมสร้ำง 
และตอบสนองควำมเข้มแข็งของสถำบัน กองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชำติ และ/นำนำชำติ มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
สถำบันอื่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำและวิชำกำร มีกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร มีอำจำรย์ นักวิจัย /บุคลำกร เป็นวิทยำกร /
กรรมกำรที่ปรึกษำ ท่ีได้รับกำรอนุมัติ/อนุญำตจำกสถำบัน  

เกณฑ์การประเมิน 
  ๑. มีแผนงำน/โครงกำรกำรบริกำรทำงวิชำกำร เพื่อประโยชน์ต่อสถำบัน กองทัพ ชุมชน สังคมโดยมีกำรก ำหนด
ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำร 
    ๒. มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 
    ๓. มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบัน/หน่วยงำนอ่ืน 
              ๔. อำจำรย์ /บุคลำกร เป็นวิทยำกร /กรรมกำรที่ปรึกษำ ท่ีได้รับกำรอนุมัติ/อนุญำตจำกสถำบัน 

๕. มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร น ำเรียนผู้บังคับบัญชำ พร้อมข้อเสนอแนะในกำร
ปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงำน/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร พร้อมรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม 

 ๒. เอกสำร/หลักฐำนแสดงถึงหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 
  ๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบัน/หน่วยงำนอื่น   
  ๔. จ ำนวนอำจำรย์ บุคลำกร ทั้งหมด ที่ให้บริกำรทำงวิชำกำร หนังสือ/ค ำสั่งที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นวิทยำกร เป็น

กรรมกำร เป็นท่ีปรึกษำ เป็นต้น 
  ๕. มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำรน ำเรียนผู้บังคับบัญชำ 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน   
  ตัวอย่ำง กิจกรรมบริกำรวิชำกำร เช่น สอนนอกหน่วย  ร่วมเป็นคณะกรรมกำรในคณะต่ำงๆ เขียนบทควำมเผยแพร่
ควำมรู้ในช่องทำงต่ำงๆ น ำเสนอผลงำนทำงวิชำกำร เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์      กำรสำธิต เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ 
เป็นล่ำมภำษำ บรรยำยให้ควำมรู้/กำรสำธิตให้แก่คณะที่มำเยี่ยมชม/ศึกษำดูงำน ไปประชุมให้ควำมเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมช ำนำญของสถำนศึกษำ ฯ 
 

มาตรฐานที่  ๔   การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีวิสัยทัศน์ นโยบำยและแผนงำน มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
สอดคล้องกับภำรกิจของสถำบัน โดยมีสภำสถำบัน/คณะกรรมกำรของสถำบันก ำกับดูแล กำรพัฒนำสถำบันให้มีประสิทธิภำพ 
มีกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบน ำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้  มีบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตรง
ตำมหน้ำท่ี  มีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพื่อสนับสนุน
กำรบริหำรจัดกำร มีระบบกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณและกำรเงินตำมมำตรฐำน มีควำมโปร่งใส และมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อย่ำงมีประสิทธิภำพ จ ำนวน  ๖ ตัวบ่งช้ี 

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
๔.๑ แผนกำรบริหำรจัดกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ สถำบัน นโยบำยดำ้นกำรศึกษำ ของ ทบ. และ 
      แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 

๕ 

๔.๒ มีกำรบริหำรจัดกำรองคก์รอย่ำงเป็นระบบ ๕ 
๔.๓ ศักยภำพระบบฐำนข้อมลูเพือ่กำรบริหำรจัดกำร ๕ 
๔.๔ กำรพัฒนำสถำบันสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้    ๕ 
๔.๕ ประสิทธิภำพในกำรบรหิำรกำรเงินและงบประมำณ ๕ 
๔.๖ ประสิทธิภำพในกำรบรหิำรควำมเสี่ยง ๕ 

รวมค่าน้ าหนัก ๓๐ 
 



๕-๓-๖ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  แผนการบริหารจัดการสอดคล้องกับ นโยบายด้านการศึกษา ของ ทบ. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
                   ที่เป็นไปตามบริบทของสถาบัน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ  ทบ. มีกำรก ำหนดแผนกำรบริหำรจัดกำรสอดคล้องกับ นโยบำยด้ำน
กำรศึกษำ ของ ทบ. และแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นไปตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์นโยบำย ภำรกิจ
ของสถำบัน โดยก ำหนดกำรปฏิบัติตำมแผนยุทธศำสตร์ แผนแม่บท แผนกำรด ำเนินงำน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน มีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุเป้ำหมำยตำมตัวช้ีวัดของแผนงำน กำรก ำกับดูแล ติดตำม ประเมินผล และ
น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง/พัฒนำแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ/หรือแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

เกณฑ์การประเมิน 
    ๑. มีแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (๔ – ๕ ปี) และ/แผนงำน/โครงกำรตำมกับปรัชญำ ปณิธำน 
วิสัยทัศน์และภำรกิจของสถำบัน สอดคล้องกับ นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ และแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี     
 ๒. สถำบันและหน่วยงำนภำยในมีแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีสอดคล้องกับแผนแม่บท/
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (๔ – ๕ ปี) 
    ๓. มีตัวบ่งช้ีของแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีและ ค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัว
บ่งช้ี เพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน 
     ๔.  มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนและโครงกำร    
    ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินแผนและโครงกำร   มำปรับปรุง/พัฒนำแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ/
หรือแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑. แผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนงำน/โครงกำรประจ ำปีของสถำบัน 
   ๒. ปรัชญำ ปณิธำน ภำรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำย ภำรกิจ ของสถำบัน 
   ๓. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทบ. นโยบำยกำรศึกษำของ กห. แผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี     
  ๔. ค ำสั่งสภำสถำบัน ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร คณะท ำงำน ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรก ำกับดูแลติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำน/โครงกำร  
 ๕. เอกสำร/หลักฐำนรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน และแสดงกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง/พัฒนำแผน
แม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและ/หรือแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเต็ม ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน   
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๒  องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีสภำสถำบัน/คณะกรรมกำรสถำบันก ำหนดทิศทำง/
นโยบำยของสถำบัน ผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำงๆ ในกำรบริหำร
สถำบัน ก ำลังพลระดับผู้บริหำรที่ปฏิบัติงำนในสถำบันมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำบัน มีนโยบำยและ
แผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี  ก ำลังพลรับรู้ เข้ำใจ นโยบำยและแผนงำนของสถำบัน มีกำรประชุมช้ีแจงกำรปฏิบัติงำน กำรติดตำม
งำนและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพ 
เกณฑ์การประเมิน   
    ๑. มีสภำสถำบัน/คณะกรรมกำรสถำบันก ำหนดทิศทำง/นโยบำยของสถำบัน 
    ๒. ผู้บริหำรได้ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ท่ีก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับค ำสั่งต่ำงๆ ในกำรบริหำรสถำบัน 
    ๓. ก ำลังพลระดับผู้บริหำร(ผอ.กอง และ รอง ผอ.กอง /เทียบเท่ำขึ้นไป)ที่ปฏิบัติงำนในสถำบันมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำสถำบัน     
     ๔. ก ำลังพลรับรู้ เข้ำใจ นโยบำยและแผนงำนของสถำบัน 
    ๕. มีกำรประชุมช้ีแจงกำรปฏิบัติงำน กำรติดตำมงำนและปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพอย่ำงน้อยปีละ ๖ ครั้ง 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
    ๑. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรแต่งตั้ง/ก ำหนดสภำสถำบัน/คณะกรรมกำรสถำบัน 
    ๒. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง
ต่ำงๆ ในกำรบริหำรสถำบัน 



๕-๓-๗ 
 
    ๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำบันของก ำลังพลระดับผู้บริหำร    
     ๔. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรรับรู้ เข้ำใจ นโยบำยและแผนงำนของก ำลังพลในสถำบัน 
    ๕. รำยงำนกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำน กำรติดตำมงำน และปรับปรุงงำนให้มีประสิทธิภำพ 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน   

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓  ศักยภาพระบบฐานข้อมลูเพ่ือการบริหารจัดการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ.. มีกำรพัฒนำ/น ำระบบสำรสนเทศมำใช้เพื่อกำรบริหำรและ
กำรตัดสินใจที่สอดคล้องกับนโยบำยและกำรวำงแผน เป็นระบบที่สำมำรถเช่ือมโยงกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและ
ภำยนอก ใช้งำนได้ทั้งกำรบริหำร กำรวำงแผน กำรตัดสินใจของผู้บริหำรทุกระดับ กำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน กำรบริหำรจัดกำร กำรวิจัย กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรติดตำมตรวจสอบและประเมินกำรด ำเนินงำน ตลอดจน
กำรปรับปรุงและพัฒนำหน่วยงำน และน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

เกณฑ์การประเมิน   
    ๑. มีข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรตัดสินใจ 
    ๒. มีบุคลำกรรับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
    ๓. มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
    ๔. ฐำนข้อมูลทั้งหมดสำมำรถเช่ือมโยงกันเป็นเครือข่ำยของสถำบัน 
    ๕. มีกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. ค ำสั่งกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรจัดระบบสำรสนเทศ 
 ๒. เอกสำร/หลักฐำนแสดงฐำนข้อมูลสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
 ๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรจดัเก็บข้อมูลของสถำนศึกษำ 
 ๔. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรใช้สำรสนเทศ 
 ๕. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรปรบัปรุงระบบสำรสนเทศและแสดงกำรรักษำควำมปลอดภัยฐำนข้อมลู  

เกณฑ์การให้คะแนน : ข้อละ ๑ คะแนน  รวม ๕ ข้อ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน   
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔  การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้    

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมแห่งกำรเรียนรู้ มีกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพื่อมุ่งสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้ โดยมีกำรรวบรวมองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในสถำบัน ซึ่งกระจัดกระจำยอยู่ในตัวบุคคล /
เอกสำรมำพัฒนำให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถำบันสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ อันจะส่งผลให้สถำบันกำรศึกษำของ ทบ. มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
  กระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบัน ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้ กำรคัดเลือกกำรรวบรวม       
กำรจัดเก็บควำมรู้ กำรเข้ำถึงข้อมูล และแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน กำรสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรม
กำรเรียนรู้ภำยในสถำบัน กำรก ำหนดแนววิธีกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำร
บริหำรจัดกำรควำมรู้ในสถำบันให้ดียิ่งข้ึน  

เกณฑ์การประเมิน     
     ๑. มีแผนกำรด ำเนินงำน/แผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
     ๒. มีหน่วยงำน/บุคลำกร รับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 
     ๓. มีกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ (กำรรวบรวมควำมรู้ กำรจ ำแนกควำมรู้ กำรจัดระบบ และจัดกำรฐำนข้อมูล กำร
เข้ำถึงควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้) 
     ๔. มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน โดยผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ๘๐ ของแผนงำน 
    ๕. มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนน ำเรียนผู้บังคับบัญชำ พร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 
 



๕-๓-๘ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  ๑. แผนกำรจัดกำรควำมรู้ของสถำบัน /แผนพัฒนำสถำบันสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู ้
  ๒. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร /คณะท ำงำน /บุคลำกรรับผดิชอบดำ้นกำรจัดกำรควำมรู ้
  ๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู ้  
  ๔. รำยงำนกำรประชุมเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ทีร่ะบุควำมส ำเร็จของกำรจัดกำรควำมรู ้
  ๕. เอกสำร/หลักฐำนกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน   ข้อละ ๑ คะแนน   
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศกึษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณสอดคล้องกับภำรกิจของ
สถำบัน มีหลักเกณฑ์กำรจดัท ำค ำของบประมำณและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ มีกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและวิธีกำรใช้จ่ำย
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร มีระบบกำรตดิตำม ตรวจสอบและวิเครำะห์ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ มีกำรรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบ วิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณ และข้อเสนอแนะน ำเรยีนผู้บังคับบัญชำทรำบ 

เกณฑ์การประเมิน 
    ๑. มีแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณสอดคล้องกับภำรกิจของสถำบัน 
    ๒. มีหลักเกณฑ์กำรจัดท ำค ำของบประมำณและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
    ๓. มีกำรจัดกำรด้ำนกำรเงินและวิธีกำรใช้จ่ำยเป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
    ๔. มีระบบกำรติดตำม ตรวจสอบและวิเครำะห์กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
  ๕. มีกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ และข้อเสนอแนะน ำเรียนผู้บังคับบัญชำทรำบ 

 ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  ๑. ค ำของบประมำณประจ ำปี แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี หลักเกณฑ์กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี 
  ๒. รำยงำนผลกำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี  

 ๓. รำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ รำยเดือน /รำยไตรมำส /ประจ ำปี  
  ๔. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรวิเครำะห์ค่ำใช้จ่ำย และสถำนะทำงกำรเงิน 
  ๕. รำยงำนกำรประชุม ติดตำม เร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
  ๖. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ และข้อเสนอแนะน ำเรียนผู้บังคับบัญชำ 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน   ข้อละ ๑ คะแนน    

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีคณะกรรมกำร/บุคลำกรรับผิดชอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
มีกำรจัดท ำคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำน มีกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้ก ำหนดไว้ในคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำน มีกำร
ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดในคู่มือ/แนวทำงกำรปฏิบัติงำน มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำร
ปฏิบัติงำน  

เกณฑ์การประเมิน 
        ๑. มีแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
     ๒. มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบด ำเนินงำน 
     ๓. มีกำรประเมินโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยง และประเมินผลกระทบควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
      ๔. มีกำรก ำหนดวิธีกำร มำตรกำร กลไกกำรควบคุมไม่ให้เกิดควำมเสี่ยง/ลดควำมเสี่ยงให้น้อยลง 
    ๕. มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินกำรบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
    ๑. แผนบริหำรควำมเสี่ยงท่ีระบุประเภทควำมเสี่ยง 
 ๒. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร /บคุลำกรรับผดิชอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    ๓. เอกสำร/คูม่ือ/แนวทำงกำรปฏบิัติงำน 



๕-๓-๙ 
 
    ๔. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมที่ก ำหนดในคู่มือกำรปฏบิัติงำน 
    ๕. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรน ำผลกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำรปฏิบัติงำน 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเต็ม ๕ คะแนน   ข้อละ ๑ คะแนน   
 

มาตรฐานที่  ๕   การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

 สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเทคโนโลยีและสังคม ตอบสนองปรัชญำ วิสัยทัศน์ และภำรกิจของสถำบัน มีกระบวนกำรคัดเลือกผู้เข้ำรับ
กำรศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพ มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพื่อให้เกิดกำรคิดวิเครำะห์ 
สังเครำะห์ ประเมินและสร้ำงสรรค์ มีกิจกรรมกำรส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร มีกำร
ระดมทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งมีควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนทั้งภำยใน ภำยนอกกองทัพ และต่ำงประเทศ ใน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพสูงสุดจ ำนวน  ๘  ตัวบ่งช้ี
   

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
๕.๑ กำรบริหำรและพัฒนำหลักสตูร ๕ 
๕.๒ คุณภำพของผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร ๕ 
๕.๓ คณุภำพผู้เข้ำรับกำรศึกษำ/ ผู้เรยีน ๕ 
๕.๔ ประสิทธิภำพกำรจดักำรเรียนกำรสอน ๕ 
๕.๕ กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผูเ้รยีนเป็นส ำคญั ๕ 
๕.๖ ประสิทธิภำพกำรวัดและกำรประเมินผล ๕ 
๕.๗ ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรยีนรู้ ๕ 
๕.๘ กำรส่งเสรมิสนับสนุนศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ๕ 

รวมค่าน้ าหนัก ๔๐ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศกึษำทำงทหำรระดับสูงของทบ. มีแผนพัฒนำหลักสูตร มีคณะกรรมกำรและผู้ทรงคณุวุฒิร่วม
พิจำรณำจัดท ำหลักสตูร ท่ีเน้นอัตลักษณ/์วัฒนธรรมองค์กร สอดคลอ้งกับควำมต้องกำรของ ทบ. มีกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ปัจจุบนั มีกำรประเมินหลักสตูรให้เหมำะสมและทันสมัยกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม  

เกณฑ์การประเมิน 
   ๑. หลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของหน่วยงำนต้นสังกัด /หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
     ๒. มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรและมีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง/ป ี
     ๓. มีกำรประเมินหลักสูตรให้เหมำะสมและทันสมัยกับกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๓ – ๕ ปี  
   ๔. มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ ทบ./หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
     ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของต้นสังกัด ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและ/หรือกำรประเมินคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมำปรับปรุงหลักสูตร 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. หลักสูตรกำรศึกษำของสถำบันและเอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติ/รับรองหลักสูตร 
 ๒. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบรหิำรหลักสูตร คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสตูร 
 ๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรปรบัปรุงหลักสตูร  
 ๔. เอกสำร/รำยงำนกำรประชุมกำรพัฒนำหลักสูตร   
 ๕. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรน ำผลกำรประเมิน มำใช้ในกำรปรับปรุงหลักสตูร 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน   

 
 



๕-๓-๑๐ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ คุณภาพของผู้บรรยาย/อาจารย์/วิทยากร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีกำรก ำหนดคุณสมบัติผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร มีกำร
จัดท ำฐำนข้อมูลประวัติผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร มีกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร มีกำรประเมิน
ผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร มีกำรน ำผลกำรประเมินมำพิจำรณำกำรคัดเลือกผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร 

เกณฑ์การให้คะแนน  
     ๑. มีกำรก ำหนดคุณสมบัติผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร 
     ๒. มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลประวัติผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร 
     ๓. มีกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร 
     ๔. มีกำรประเมินผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร 
    ๕. จ ำนวนผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร มีผลกำรประเมนิอยู่ในระดบัดี – ดีมำก (> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) อย่ำง
น้อยร้อยละ ๘๐ ของผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร ทั้งหมด 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
   ๑. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรก ำหนดคุณสมบตัิผู้บรรยำย/อำจำรย/์วิทยำกร 
    ๒. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลประวัติผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร 
     ๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรพิจำรณำคัดเลือกผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร 
     ๔. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรประเมินผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกรและสรุปผลกำรประเมิน 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน   ข้อละ ๑ คะแนน   
             ข้อ ๕ ใช้วิธีการค านวณ  

 จ ำนวนผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี – ดีมำก  
 จ ำนวนผู้บรรยำย/อำจำรย์/วิทยำกร ทั้งหมด  

  เกณฑ์การให้คะแนน : ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๘๐ เท่ำกับ ๑ คะแนน รวม ๕ ข้อ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน   
     
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ คุณภาพผู้เข้ารับการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ; สถำบันกำรศกึษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีแผนกำรด ำเนินกำรคัดเลือก มีหลกัเกณฑ์และกระบวนกำร
คัดเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำของแตล่ะหลักสตูร รวมทั้งมีกำรปฐมนเิทศและกำรจัดท ำคูม่ือ/ระเบียบปฏบิัติในกำรเข้ำรับกำรศึกษำ  
เกณฑ์การประเมิน 
           ๑. มีหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลอืกผู้เข้ำรับกำรศึกษำ 
    ๒. มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบด ำเนินงำน 
     ๓. มีกำรประชุมเตรยีมกำรด ำเนินงำน 
     ๔. มีกำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนนิงำน 
     ๕. มีรำยงำนสรปุผลกำรด ำเนินงำนน ำเรียนผู้บังคับบัญชำพร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนครั้งต่อไป 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
     ๑. เอกสำร/หลักฐำนแสดงหลักเกณฑ์ในกำรคดัเลือกผู้เข้ำรับกำรศึกษำ คู่มือ/ระเบียบปฏิบัติกำรเข้ำรบักำรศึกษำ 
     ๒. เอกสำร/หลักฐำนแสดงหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบด ำเนินงำน 
     ๓. รำยงำนกำรประชุมเตรียมกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรคัดเลอืก 
     ๔. รำยงำนกำรประชุมสรปุผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรคัดเลอืก 
     ๕. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนน ำเรียนผู้บังคับบัญชำพร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนครั้งต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน   

 

 
 

X ๑๐๐ 



๕-๓-๑๑ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. จัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงประสิทธิภำพโดยก ำหนดให้มี
ขอบเขตกำรสอน ประมวลกำรสอน /แผนกำรสอนทุกรำยวิชำ มีบุคลำกรรับผิดชอบก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำร
ประชุมเตรียมกำรก่อนเปิดและปิดกำรศึกษำ มีกำรฝึกปฏิบัติ/เข้ำร่วมกิจกรรมเฉพำะของสถำบนั มีกำรประเมินกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนโดยผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในรำยวิชำทั้งหมด และมีกำรน ำผลประเมินมำปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑ์การประเมิน 
    ๑. มีขอบเขตกำรสอน/ประมวลกำรสอน/แผนกำรสอนทุกรำยวิชำ 
    ๒. มีหน่วยงำน/บุคลำกรบุคลำกรรับผิดชอบก ำกับดูแลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    ๓. มีกำรประชุมเตรียมกำรก่อนเปิดและปิดกำรศึกษำ 
    ๔. มีกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (โดยผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง) อย่ำงน้อยร้อยละ ๘๐ ของรำยวิชำทั้งหมด 
     ๕. มีกำรน ำผลประเมินมำปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
     ๑. เอกสำร/หลักฐำนแสดง หลักสตูรกำรศึกษำ ขอบเขตกำรสอน ประมวลกำรสอน /แผนกำรสอนทุกรำยวิชำ 
     ๒. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรก ำหนดหน่วยงำน/บุคลำกรก ำกับดูแลกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
     ๓. รำยงำนกำรประชุมเตรียมกำรก่อนเปิดและปิดกำรศึกษำ      
     ๔. รำยงำนกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (โดยผูเ้รียนและผูท้ี่เกี่ยวข้อง)  
     ๕. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรน ำผลประเมินมำปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน   
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียน
เลือกท ำกิจกรรม ผลงำน /โครงกำรที่เช่ือมโยงกับกองทัพ สังคม ประเทศชำติและกำรประยุกต์ใช้ มีกำรส่งเสริมทักษะกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน และ/จำกกำรท ำวิจัย มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำใช้ในกระบวนกำรเรียนรู้ มีกำรจัดกิจกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียน ได้คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมินและ
สร้ำงสรรค์ รวมทั้งบูรณำกำรที่ก่อให้เกิดองค์ควำมรู้แก่ผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน 
    ๑. มีรูปแบบกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย 
    ๒. มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกท ำกิจกรรม/ช้ินงำน/โครงกำรที่เช่ือมโยงกับกองทัพสังคม และกำรประยุกต์ใช้ 
    ๓. มีกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน 
และ/หรือจำกกำรท ำวิจัย 
    ๔. มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกระบวนกำรเรียนรู้ 
    ๕. มีกำรจัดกิจกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห์ ประเมินและสร้ำงสรรค์รวมทั้งบูรณำกำรที่
ก่อให้เกิดองค์ควำมรู้แก่ผู้เรียน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสำร/หลักฐำนแสดงรูปแบบกำรเรียนรู้ /วิธีจัดกำรเรียนกำรสอน 
    ๒. โครงกำรกำรส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกท ำกิจกรรม ผลงำน โครงกำรที่เช่ือมโยงกับกองทัพ สังคม ประเทศชำติ และ
กำรประยุกต์ใช้ 
    ๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติ   ทั้งในและนอก
ห้องเรียน และ/จำกกำรท ำวิจัย 
    ๔. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกระบวนกำรเรียนรู้ 
    ๕. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรจัดกิจกรรมและกระบวนกำรเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้คิดวิเครำะห์ สังเครำะห์ ประเมิน และ
สร้ำงสรรค์ 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน    



๕-๓-๑๒ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีหลักเกณฑ์กำรวัดและกำรประเมินผลตรงกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบกำรวัดและประเมินผล มีกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำของนักศึกษำที่
หลำกหลำย มีกำรน ำผลกำรวิเครำะห์และประเมินผลไปพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
เกณฑ์การประเมิน  
     ๑. มีหลักเกณฑ์กำรวดัและกำรประเมินผลที่ได้รับกำรรับรองจำกสถำบัน/หน่วยงำนต้นสังกัด 
     ๒. มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบกำรวัดและประเมินผล 
     ๓. มีกำรวัดและประเมินผลทีส่อดคล้องกับรูปแบบกำรเรียนรู้ 
     ๔. มีระบบกำรตรวจสอบกำรวัดและประเมินผล เพื่อควำมโปร่งใส และยตุิธรรม 
    ๕. มีกำรปรับปรุง พัฒนำข้อสอบ แบบวัด แบบประเมินให้มีคณุภำพ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
     ๑. ระเบียบ ค ำสั่ง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรวัดและกำรประเมินผลของสถำบัน 
     ๒. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรแตง่ตั้งคณะกรรมกำร/บุคลำกรรับผดิชอบกำรวัดและประเมินผล 
     ๓. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรวดัและประเมินผลทีห่ลำกหลำยสอดคล้องกับรูปแบบกำรเรียนรู ้
     ๔. เอกสำร/หลักฐำนแสดงกำรวิเครำะห์และประเมินผลกำรศึกษำของผู้เรียน 
     ๕. รำยงำนกำรน ำผลกำรวเิครำะหแ์ละประเมินผลไปกำรปรับปรุง พัฒนำข้อสอบ แบบวัด แบบประเมนิให้มี
คุณภำพ และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน    

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ ทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรู้ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ  ทบ. มีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้   
มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบในกำรจัดหำ กำรจัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ มีกำรพัฒนำและปรับปรุงอำคำร 
สถำนท่ี สภำพแวดล้อมท่ีเอื้ออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้และควำมปลอดภัย มีแหล่งกำรเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ 
กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึกระบบสำรสนเทศ และเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำบัน มีกำรประเมินและน ำผลกำรประเมิน 
มำปรับปรุงทรัพยำกรกำรเรียนรู้  

เกณฑ์การประเมิน 
      ๑. มีแผนกำรจัดหำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
     ๒. มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบด ำเนินงำน 
     ๓. มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมแผน 
     ๔. มีกำรประเมินผลทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และกำรใช้บริกำร 
    ๕. มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรบัปรุงทรัพยำกรกำรเรยีนรู้ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น   

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
    ๑. แผนกำรจัดหำทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงบุคลำกรรับผิดชอบในกำรจัดหำ กำรจัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 
    ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงรำยละเอียดของงบประมำณสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
 ๔. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำรใช้ กำรพัฒนำ และกำรซ่อมบ ำรุงแหล่งกำรเรียนรู้ ห้องสมุด  สื่อโสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก และระบบสำรสนเทศภำยในสถำบัน 
 ๕. เอกสำร/หลักฐำนแสดงผลกำรประเมินผลทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำยภำพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
และกำรใช้บริกำร    
     ๖. รำยงำนกำรประเมินและน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงทรัพยำกรกำรเรยีนรู้  

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน   

 
 



๕-๓-๑๓ 
 
ตัวบ่งชี้ ๕.๘ การส่งเสริมสนับสนนุศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูงของ ทบ. มีโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมทำงทหำร  

เกณฑ์การประเมิน 
    ๑. มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทำงทหำร โดยมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำร 
     ๒. มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบด ำเนินงำน 
     ๓. มีกำรส่งเสริมให้ก ำลังพลและผู้เรียนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
     ๔. มีกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมและผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี – ดีมำก    
(> ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕)  
    ๕. มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน น ำเรียนผู้บังคับบัญชำ พร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
  ๑. โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทำงทหำร  
     ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบด ำเนินงำน 
     ๓. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำรร่วมกิจกรรมของก ำลังพลและผู้เรียน      
  ๔. รำยงำนกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม  
    ๕. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน น ำเรียนผู้บังคับบัญชำ  

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน   

 
มาตรฐานที่  ๖  การฝึกทักษะตามอัตลักษณข์องสถาบนั 

สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรของ ทบ. มีกำรฝึกที่เน้นกำรปฏิบัติและสร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริง เพื่อให้ผู้เข้ำรับ
กำรศึกษำมีจิตวิญญำณ ทักษะ และควำมรอบรู้ทำงด้ำนยุทธศำสตร์ชำติ ควำมมั่นคงแห่งชำติ/ด้ำนยุทธศำสตร์ทหำร กำร
ปฏิบัติกำรยุทธ กำรเป็นนักยุทธศำสตร์ทหำร  จ ำนวน ๓ ตัวบ่งช้ี  

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
๖.๑ ประสิทธิภำพของกระบวนกำรฝึกปฏิบตั ิ ๓ 
๖.๒ ทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึกตำมหลักสูตร      ๓ 

รวมค่าน้ าหนัก ๑๐ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึกปฏิบัติ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : วทบ. มีกำรก ำหนดแผนงำนและกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรฝึกปฏิบัติกำรยุทธ์ร่วม ยุทธผสม  มีกำรก ำหนด
หน่วยงำน หรือบุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน มีกำรส ำรวจพื้นที่กำรฝึก มีกำรประชุมเตรียมกำรวำงแผนกำรฝึก ร่วม จัดท ำ
สถำนกำรณ์ฝึก กำรฝึกจ ำลองยุทธ์ หรือกำรประชุมทำงเทคนิค มีกำรช้ีแจงสถำนกำรณ์กำรฝึกให้นักศึกษำเข้ำใจขั้นตอนกำรฝึกปฏิบัติ 
และมีกำรแถลงผลกำรฝึกร่วม มีกำรด ำเนินกำรฝึกปฏิบัติกำรยุทธ์ร่วม ยุทธผสม มีกำรแถลงแผนกำรทัพ สำมำรถใช้ระบบจ ำลอง
ยุทธในกำรอ ำนวยกำรยุทธได้ มีกำรท ำแผนและแถลงแผนเผชิญสถำนกำรณว์ิกฤต กำรประชุมวำงแผนกำรฝึก พิจำรณำเป้ำหมำยร่วม 
จัดท ำตำรำงประสำนสอดคล้อง สำมำรถใช้ระบบสื่อสำรในกำรอ ำนวยกำรยุทธได้ และมีกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติ 

เกณฑ์การประเมิน 
   ๑. มีแผนงำน/โครงกำรกำรฝึก โดยมีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จของแผนงำน/โครงกำรพร้อมทั้งมขีอบเขตกำร
ฝึกและคู่มือกำรฝึก 
    ๒. มีหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 
    ๓. มีกำรประชุมเตรยีมกำรก่อนและหลังกำรฝึก 
    ๔. มีกำรประเมินผลกำรฝึก 



๕-๓-๑๔ 
 
   ๕. มีรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนน ำเรียนผู้บังคับบัญชำ พร้อมข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
   ๑. แผนงำน/โครงกำร ขอบเขตกำรฝึกและคู่มือกำรฝึก 
     ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงหน่วยงำน/บุคลำกรรับผิดชอบกำรด ำเนินงำน 
     ๓. รำยงำนกำรประชุมเตรียมกำรวำงแผนกำรฝึกสถำนกำรณ์ฝึก/กำรฝึกจ ำลองยุทธ์/กำรประชุมทำงเทคนิคมีกำร
ประเมินผลกำรฝึก 
  ๔. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำรประเมินผลกำรฝึก 
    ๕. รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนน ำเรียนผู้บังคับบัญชำ  

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน  ข้อละ ๑ คะแนน   
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓  ทรัพยำกรสนับสนนุกำรฝึก 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำระดับสูงของ ทบ. มีทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึกตำมหลักสูตรปฏิบัติกำรยุทธ์ โดยมี 
บุคลำกรที่มีศักยภำพพร้อมสนับสนุนกำรฝึก มีกำรระดมทรัพยำกรทั้งจำกภำยในและภำยนอกสถำบันทรัพยำกรกำรฝึก 
เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้กำรฝึกบรรลุวัตถุประสงค์ตำมหลักสูตรของสถำบัน 

เกณฑ์การประเมิน 
     ๑. มีบุคลำกรที่พร้อมสนับสนุนกำรฝึก 
     ๒.  มีทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึกเพียงพอและทันสมัย 
     ๓. มีกำรประเมินผลกำรใช้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึก       
     ๔. มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรใช้ทรัพยำกรไปปรับปรุงและพัฒนำทรัพยำกรกำรฝึกในปีต่อไป 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงคุณสมบัติหรือแต่งตั้งบุคลำกรสนับสนุนกำรฝึก 
  ๒. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงทรพัยำกรสนับสนุนกำรฝึกเพียงพอและทันสมัย 
     ๓. รำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรฝึก 
     ๔. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงและพัฒนำ 

เกณฑ์การให้คะแนน : คะแนนเตม็ ๕ คะแนน ข้อละ ๑ คะแนน  ยกเว้นเกณฑ์ข้อที่ ๒ ข้อละ ๒ คะแนน รวม ๕ ข้อ  
   

มาตรฐานที่  ๗   การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 

สถำบันกำรศึกษำระดับสูงของ ทบ.  มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีผลกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำและมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองรวมทั้งมีกำรน ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ไปปรับปรุง และพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มที่ 
จ านวน  ๒  ตัวบ่งชี้   

ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก 
๗.๑ ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด ๑๐ 
๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ๑๐ 

รวมค่าน้ าหนัก ๒๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำระดับสูงของ ทบ. มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีที่หน่วยงำนต้นสังกัดของเหล่ำทัพ และสถำบันวิชำกำรป้องกัน
ประเทศก ำหนด ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมินย้อนหลัง ๓ ปี (ส ำหรับสถำบัน
วิชำกำรป้องกันประเทศใช้ผลกำรประเมินปีล่ำสุด) 

 



๕-๓-๑๕ 
 
วิธีการค านวณ 

 ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด๓ ปีย้อนหลัง  
 จ ำนวนป ี  

 ใช้บัญญัติไตรยำงศเ์ทียบ โดยก ำหนดค่ำเฉลี่ยผลประเมิน ๕ คะแนน เท่ำกับ ๕ คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีแสดงผลกำรประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยในจำก ยศ.ทบ. 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถำบันกำรศึกษำระดับสูงของ ทบ. มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำบัน และมีกำร
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง อย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรน ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ไปปรับปรุงและพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนของสถำบัน โดยจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/
กิจกรรม ตลอดจนมีกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ  

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑. มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบันกำรศึกษำ เป็นประจ ำทุกปี  
 ๒. มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอกไปจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของสถำบัน  
 ๓. มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของสถำบันอัน
เนื่องมำจำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ  
 ๔. มีกำรพัฒนำสถำนศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก 
 ๕. หน่วยงำนต้นสังกัด/หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำสถำนศึกษำในส่วนท่ีสถำนศึกษำไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดยสถำบันเอง  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

๑. รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
๒. แผนพัฒนำคุณภำพสถำบัน/โครงกำร/กิจกรรม ที่เกิดจำกข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
๓. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพสถำบัน/โครงกำร/

กิจกรรม ไปสู่กำรปฏิบัติ  
๔. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงผลกำรพัฒนำคุณภำพสถำบันกำรศึกษำที่เกิดจำกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในและภำยนอก  
๕. เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำสถำบันจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 

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



เกณฑม์าตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
ระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

๑. คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๑.๑  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
๑.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม 
       หลักสูตร 

๒ ๑๐ 

๒. คุณภาพครู อาจารย์ และ 
    บุคลากรสนับสนุน 
    การศึกษา 

๒.๑  ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์        
       มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรม 
       จริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณ 
       วิชาชีพครู 
๒.๒  ครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการ  
       เพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ ์

๒ ๑๕ 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและ 
    คุณภาพการเรียนการสอน 

๓.๑  การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
๓.๒  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
๓.๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๔  ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล 
๓.๕  การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
๓.๖  การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ 
       ในการเรียนการสอน 

๖ ๓๐ 

๔. การสร้างผลงานทาง 
   วิชาการ/งานวิจัย/งาน 
   สร้างสรรค์และการน ามาใช้ 
   ประโยชน์ 

๔.๑  ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทาง 
       วิชาการ /งานวิจัยงาน/สร้างสรรค์ และการน ามาใช้ 
       ประโยชน์ 

๑ ๑๐ 

๕. การบริการทางวิชาการ  ๕.๑  การบริการทางวิชาการตามช านาญและความพร้อมของ 
       สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 

๑ ๕ 

๖. การปลูกฝังอุดมการณ ์
   ทหารและการเสริมสร้าง 
   ความเป็นพลเมืองที่ด ี

๖.๑  การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และเสริมสร้างความเป็น 
       พลเมืองที่ด ี

๑ ๕ 

๗. การบริหารจัดการและ 
    การพัฒนาสถานศึกษา 

๗.๑  แผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 
๗.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๗.๓  การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
๗.๔  ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ 
๗.๕  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

๕ ๒๕ 

รวม ๑๘ ๑๐๐ 
 
 
 



๕-๔-๒ 
 

ผังมาตรฐานและตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษา 
รร. หน่วยและเหล่าสายวทิยาการของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คณุภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

๑.๑  คณุภาพของผู้ส าเรจ็การศกึษา  

๑.๒  ผูส้ าเรจ็การศกึษามีคณุลกัษณะ 

        ที่พึงประสงค์ตามหลักสตูร 

๗. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
๗.๑  แผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 
๗.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๗.๓  การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
๗.๔  ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ 
๗.๕  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คุณภาพการศึกษา 

๒. คณุภาพครู อาจารย์ และบคุลากร  
    สนับสนุนการศึกษา 
๒.๑  คร ูอาจารยม์ีความรู้ดา้นวิชาการ  
       มคีวามสามารถในการจัดการเรยีน 
       การสอน มีคณุธรรมจริยธรรมตาม 
       ระเบยีบวินยัทหารและจรรยาบรรณ 
       วิชาชีพคร ู
๒.๒  ครอูาจารย์และบคุลากรสนับสนุน 
       การศึกษา ได้รบัการเพิ่มพนูความรู้หรือ 
       ประสบการณ ์

๓. การพัฒนาหลักสูตรและคณุภาพ 

         การเรียนการสอน 
๓.๑  การบริหารและพัฒนาหลักสตูร 
๓.๒  ประสิทธภิาพการจดัการเรยีนการสอน 
๓.๓  การจดัการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเปน็ส าคญั 
๓.๔  ประสิทธภิาพการวดัและการประเมนิผล 
๓.๕  การบริหารทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู ้
๓.๖  การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยมีาใช้ 
       ในการเรยีนการสอน 

๔. การสร้างผลงานทางวิชาการ/  
    งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์และ 

     การน ามาใช้ประโยชน ์

๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนนุการสรา้ง 
       ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสรา้งสรรค์  
       และการน ามาใช้ประโยชน ์

๕. การบรกิารทางวิชาการ 
 
 
 
 

๕.๑ การบริการทางวิชาการตามช านาญ   
      และความพร้อมของสถานศกึษาที่เป็น 
      ประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 

๖. การปลูกฝังอุดมการณค์วามเป็น 

    ทหารและเสริมสรา้งความเป็น 

     พลเมืองที่ดี 
๖.๑ การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและ 
      เสริมสรา้งความเป็นพลเมืองที่ดี 



๕-๔-๓ 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
ต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้ สอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. โดยมีกระบวนการติดตามอย่าง
เป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลที่มีมาตรฐาน 
จุดมุ่งหมาย :  เพื่อประเมินคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่อย่างไร และ
เมื่อไปปฏิบัติงานแล้วได้น าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร    ไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยหรือไม่ 
อย่างไร เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
และมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

๑. แผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  ๑ 

๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตาม
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา    

๒. เอกสาร/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการประกอบด้วย 
     ๒.๑ สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผล
กับเป้าหมายที่ก าหนดว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 
     ๒.๒ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการ     
ในปีต่อไป 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานท่ีมีต่อผูส้ าเร็จการศึกษา 

๓. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา 
    และเพื่อนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศกึษาประกอบด้วจนย 
    ๓.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ๓.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้รับกลับคืนในแต่ละ
หลักสูตร แสดงเป็นหลักฐานให้คณะกรรมการทราบหลักสูตรละ  
๑๐ ฉบับ 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
และเพื่อนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร 

๔.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับด ี
ขึ้นไป (ร้อยละ ๑๐๐ของหลักสูตร = ๑ คะแนน) 

๑ 
 

 
๕. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ   ไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียน 
การสอน 

๕. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินผูส้ าเรจ็การศึกษาและ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย 
     ๕.๑ สรุปหัวข้อ/ประเด็นท่ีต้องปรับปรุงพัฒนาท่ีได้จากผลการ
ประเมินฯ  
     ๕.๒ การน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป  

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 
รวม ๕ 

หมายเหตุ : รายละเอียดแตล่ะเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๑  
แนวทางใดท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไมส่อดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมิน
ตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบง่ช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศกึษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแทจ้ริง 

 
ตัวบ่งชี้ ๑.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อประเมินว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดหรือไม่ อย่างไร โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษาประเมินตนเองและผู้ครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
 
 
 



๕-๔-๔ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่สามารถวัดได้ทุกหลักสูตร 

๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร 

๑ 

๒. มีการประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงคผ์ู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดยผู้เรียน
ประเมินตนเองและครู อาจารย์หรอื
คณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 

๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ประเมินโดย 
ผู้เรียนประเมินตนเอง และครู อาจารย์ /อาจารย์ที่ปรึกษา/
คณะกรรมการที่ สถานศึกษาก าหนดเป็นผู้ประเมิน 

๑ 
 
 

๓. ผูส้ าเรจ็การศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

๓. ร้อยละของจ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามหลักสตูรรวมทุกหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     ๓.๑  สรุปผลการประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  
     ๓.๒  สรุปผลการประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร  
(ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด = ๒ คะแนน)  

๒ 
 
 
- 
 

(๒) 
 
 

๔. มีการสรุปผลการประเมินและน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนใน
รุ่นต่อไป 

๔. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินและแนวทางการน าผลการ
ประเมินฯ ไปปรับปรุง (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
    ๔.๑ สรุปผลการประเมิน  
    ๔.๒ ก าหนดแนวทางการน าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงหลักสูตร
และ/หรือการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป   

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๒  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

   
มาตรฐานที่ ๒  คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้  ๒.๑  ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
                 มีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ครู อาจารย์มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาที่สอน และสามารถจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้
ผู้เรียนมีพัฒนาการ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะตาม
จุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก าหนด 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีครู อาจารย์ที่มีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบ
วินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีระบบในการพัฒนามาตรฐานครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นข้อมูลส าหรับให้ผู้บริหารใช้ในการ
สรรหาและพัฒนาอาจารยร์วมทั้งสร้างความมั่นใจให้ผู้บังคับบัญชา/หน่วยใช้และผู้เข้ารับการศึกษาว่าสถานศึกษามีครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะ
ของครู อาจารย์ ของแต่ละแผนกวิชา 

๑. เอกสาร/หลักฐานการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะ
ของครู อาจารย์แต่ละแผนกวิชา 

๑ 

๒. มรีะเบียบ/ข้อก าหนด/คู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ท า
หน้าท่ีสอน 

๒. ระเบียบ/ค าสั่ง/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือข้าราชการทหาร
ที่ท าหน้าที่สอน 

๑ 
 
 

๓. มีฐานข้อมลูครู อาจารย์ ท่ีแสดงถึง คุณวุฒิ
การศึกษา ความรูค้วามสามารถ ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ์ตามมาตรฐานทีก่ าหนด 

๓. ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ท่ีแสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

๑ 
 

 



๕-๔-๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๔. ครู อาจารย์มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/
หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน 

๔. ร้อยละของครูอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/
สมรรถนะตามที่ก าหนด  
(ร้อยละ ๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑ คะแนน)         

๑ 
 
 

๕. ครู อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบ
ธรรมเนียมทหาร 

๕. แบบประเมินตนเองของครู อาจารย์และผลการประเมินตนเองของ
ครูอาจารย์ 
    ๕.๑ แบบประเมินตนเองของครู อาจารย์ตามระเบียบ/ค าสั่ง/คู่มือ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน 
    ๔.๒ ผลการสุ่มการประเมินตนเองของครู อาจารย์ จ านวน ๔ นาย 
โดยผู้ประเมิน 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๑  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาทีต่รงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 
ตัวบ่งชี้  ๒.๒ ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศกึษาได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนไดร้ับการเพิ่มพูนความรู/้ประสบการณ์ เช่น ศกึษาเพิ่มเตมิ/ประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งใน/ตา่งประเทศ/พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีการน าความรู้กลบัมา
ขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน  
จุดมุ่งหมาย : เพื่อพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาด้วยการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างต่อเนื่องทันต่อ
วิทยาการสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา 

๑. แผนงาน/โครงการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา 

๑ 

๒. ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
ได้รับการเพิ่มพูนความรู/้ประสบการณ์ อย่างน้อย 
๑ ครั้ง หรือ  ๑๐ ช่ัวโมง /คน/ป ี

๒. ร้อยละของครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ช่ัวโมง /
คน/ปี( ร้อยละ ๕๐ เท่ากับ ๑ คะแนน)    

๑ 
 
 

๓. มีการน าความรู้ทีไ่ดร้ับจากการเพิ่มพูนความรู/้
ประสบการณ์ มาใช้ประโยชน์ ไมน่้อยกว่า ร้อยละ 
๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาทั้งหมด 

๓. ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดร้ับการ
เพิ่มพูนความรู/้ประสบการณ์   น าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ 
( ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๑ คะแนน)    

๑ 
 

๔. การประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายของ
แผนงานหรือโครงการฯ และมีการน าผลการประเมิน 
มาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาครูอาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา    

๔. เอกสาร/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ประกอบด้วย 
      ๔.๑ ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับ
เปา้หมายที่ก าหนดว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 
      ๔.๒ แนวทางการปรับปรุงพัฒนา พัฒนาแผนงาน/โครงการในปีต่อไป 

๒ 
 

(๑) 
 

(๑) 
รวม ๕ 

หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 



๕-๔-๖ 
 

มาตรฐานที่ ๓  การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

ค าอธิบาย : สถานศึกษามีหลักสูตรทีต่รงกับความต้องการของ ทบ. สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาและ
หน่วยต้นสังกัด มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกองทัพบกและหน่วยที่เกี่ยวข้อง มี
การด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรระหว่างหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง (หน่วยใช้,หน่วยต้นสังกัดของผู้เรียน) มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนด   
มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  
จุดมุ่งหมาย : มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้มีการ
จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตร
ที่เปิดสอน 

๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
ประกอบด้วย 
    ๑.๑ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
เช่น ผังการบริการหลักสูตร ขั้นตอนการบริหารหลักสูตร  แนวทาง 
นโยบาย  หลักเกณฑ์ คู่มือการบริหารหลักสูตร เป็นต้น 
    ๑.๒ ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด าเนินการและก ากับดูแลหลักสูตร 
ให้มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 

๒. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการ
บริหารหลักสตูร 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการด าเนินการตามระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตร ประกอบด้วย 
      ๒.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมเตรยีมความพร้อมก่อนเปดิหลักสตูร  
      ๒.๒ รายงานสรุปผลหลังการด าเนินการทุกหลักสูตร  

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๓. มีการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ ทบ./
หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง/สถานการณ์ปจัจุบันและอนาคต 

๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
     ๓.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/สภา
การศึกษาของสถานศึกษาและมีการประชุมอยา่งน้อย ปีละ๑ ครั้ง  
     ๓.๒ รายงานการน าผลการประเมินที่เกี่ยวข้อง (หน่วยใช้ ,ผู้
เรียน,ครูอาจารย์) มาใช้ในการพัฒนาหลักสตูร  

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
๔. หลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีงบประมาณนั้น
จะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติมาแล้วไม่เกิน  ๕ 
ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย 

๔. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีนั้นได้รับการ
อนุมัติมาแล้วไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากวันที่อนุมัติครั้งสุดท้าย 
ประกอบด้วย  
     ๔.๑  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาได้รับการอนุมัติ 
ไม่เกิน  ๕ ปี (ร้อยละ .... เท่ากับ ๑ คะแนน ตามปี) 
     ๔.๒  ตารางแสดงข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษาที่ระบุ
การปรับปรุงครั้งล่าสุด  
     ๔.๓  เล่มหลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีงบประมาณที่รับการ
ประเมิน พร้อมข้อมูลการอนุมัติ 

๒ 
 
 

(๑) 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาทีต่รงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 



๕-๔-๗ 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๒ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาด าเนินการให้ครู อาจารย์ จัดท าแผนการเรียนรู้/แผนการสอนรายวิชา โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
จุดมุ่งหมาย : ครูอาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน(วิชาที่มี
หน่วยกิต)  และแผนการสอนทุกรายวิชา(วิชาหลัก) 

๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/
แผนการสอน ประกอบด้วย 
      ๑.๑ เล่มหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีท่ีประเมิน 
       ๑.๒  ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร (ตอนท่ี ๔)  
      ๑.๓ แผนการสอนสอดคล้องกับประมวลรายวิชา 

๑ 
 
- 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๒. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน ๒. บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง ๑ 
๓. มีการประชุมเตรยีมความพร้อมด้านการจัดการ
เรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา และหลังปิด
การศึกษา 

๓. เอกสาร/รายงานการประชุมด้านการจัดการเรียนการสอน 
     ๓.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดการเรียนการสอนก่อนเปดิศึกษา  
     ๓.๒ รายงาน/บนัทึกการประชุมด้านการจดัการเรียนหลังจบการศึกษา  

๑ 
(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๔. มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 
     ๔.๑   แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
      ๔.๒  รายงาน/สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ที่
ครอบคลุมการประเมินจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้สอน วิธีการจัดการ
เรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ เอกสาร ต ารา การวัดและการประเมินผล
ทุกหลักสูตรโดยสรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้องปรับปรุงพัฒนา  

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

๕. เอกสาร/หลักฐานแสดงการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๔ ไป
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

๑ 
 
 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาทีต่รงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 
ตัวบ่งชี้  ๓.๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ด าเนินการ
ในรูปของการศึกษาเป็นคณะ หรือการสอนเชิงอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่าง
ผู้เรียนด้วยกัน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีการเตรียมการศึกษาล่วงหน้าที่ก่อนเข้ารับการศึกษา โดยอาศัยห้องสมุดที่
กองทัพบกจัดตั้งขึ้น หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการศึกษาในสถานศึกษาให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับการฝึกปฏิบัติ
หรือเรื่องที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Lecture, 
Seminar, Group Discussion, Case Study, 
Demonstration, Work shop, PBL เป็นต้น) 

๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่
หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
    ๑.๑  ข้อความหรือหลักฐานที่ปรากฏการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถ
แสดงได้หลายรูปแบบ เช่น ค าสั่ง ประมวลรายวิชาแผนการสอน
ร่วมกับภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น  
     ๑.๒  สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ๒ นาย 

๑ 
 
 

 (๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 



๕-๔-๘ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๒. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรม/ช้ินงาน/
โครงการที่เช่ือมโยงกับหน่วยงาน/กองทัพ สังคมและ
การประยุกต์ใช้ 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการสง่เสรมิผู้เรยีนให้ท ากจิกรรม/
ช้ินงาน/โครงการที่เช่ือมโยงกับหน่วยงาน/กองทัพ สังคม และการ
ประยุกต์ใช้(อาจอยู่ระหว่างเริม่ด าเนนิการหรือส าเร็จเป็นผลงานแล้วแต่
ความพร้อมของสถานศกึษา) ประกอบด้วย 
      ๒.๑  มีการด าเนินการในหลักสูตรหรือรายวิชา อย่างน้อยใน
สถานศึกษาต้องมี ๑ กิจกรรม/ช้ินงาน/โครงการ  
      ๒.๒  สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย  

๑ 
 
 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
๓. มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรูด้้วยตนเองและ
การให้ผู้เรียนได้เรียนรูจ้ากการปฏบิัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน 

๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ประกอบด้วย 
      ๓.๑  แนวทางปฏิบัติและกิจกรรมทีส่่งเสริมทกัษะการเรยีนรูด้้วย
ตนเองและการให้ผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน  
      ๓.๒  สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย  

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
๔. มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

๔. หลักฐานที่แสดงว่ามีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุน
การเรียนรู้ประกอบด้วย 
     ๔.๑ สาธิตการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้  
     ๔.๒ สัมภาษณ์บุคลากรผูร้ับผดิชอบด้านเทคโนโลยสีนับสนุนการเรียนรู้ 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๕. มีการประเมนิผลการด าเนนิงานในเกณฑ์ที่ ๑-๔ 
และน าผลการประเมนิไปปรับปรุงพฒันาการจัดการ
เรยีนการสอนที่เนน้ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

๕. เอกสารสรุปการด าเนินการตามเกณฑ์ที่ ๑-๔ประกอบดว้ย 
    ๕.๑ สรุปปัญหา และก าหนดแนวทางพัฒนาในปีต่อไป   
    ๕.๒  สัมภาษณ์ ครูอาจารย์ในประเด็นการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑ 
(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาทีต่รงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ ครู อาจารย์หรือคณะกรรมการ ก าหนดหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการวัด 
และประเมินผลและแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผล      ที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะวิชา 
ตลอดจนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน  

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ และให้การการวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สะท้อนประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่างแท้จริง 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการ
รับรองจากสถานศึกษา หรือหน่วยต้นสังกัดและมี
หน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการวัดและ
ประเมินผล 

๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงหลักเกณฑ์การวัดและประเมิน 
ผลที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ประกอบด้วย 
     ๑.๑ ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษา  
    ๑.๒ การก าหนดหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการประเมินผล  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๒. มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน 

๒. เอกสาร/หลักฐานแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผล ให้ผูเ้รียน
ทราบก่อนเรยีนประกอบด้วย 
     ๒.๑ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียนแต่ละหลักสูตร   
     ๒.๒ สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
 

 



๕-๔-๙ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๓. มีการด าเนินการวัดความรู้ ความสามารถ 
ทักษะก่อน และหลังเข้ารับการศึกษา (Pre-test 
แลComprehensive examination) 

๓. แผนงาน/โครงการ เป้าหมายการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะของ
ผู้เรียนก่อนและหลังเข้ารับการศึกษา (Pre-test และ Comprehensive 
examination)  

๑ 

๔. มีการน าผลจากการวัดและประเมินผล 
ไปพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 

๔. เอกสาร/หลักฐานแสดงการน าผลจากการวัดและประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย 
      ๔.๑ น าผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่ม    
      ๔.๒ น าผลจาก Comprehensive examination ไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดเรยีนการสอน/หลักสตูร/เรื่องตา่งๆที่เกีย่วข้อง ในรุ่นต่อไป   

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๕. มีการปรบัปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวดั   แบบ
ประเมิน แตล่ะวิชาใหม้ีคณุภาพ 

๕. แผนกวิชาแสดงระบบการปรับปรงุพัฒนาข้อสอบการควบคมุคณุภาพ
ข้อสอบ/แบบวัด/แบบประเมิน ประกอบดว้ย 
     ๕.๑ แสดงผังควบคมุก ากับ ระเบียบ ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ  
ผู้รับผดิชอบและวิธีการปฏิบตัิเปน็ตน้ (๐.๒๕ คะแนน) 
๕.๒ เอกสาร/รายงานสรปุการปรบัปรุงและพัฒนาข้อสอบ/แบบวัด/ แบบ
ประเมิน ให้มีคณุภาพแตล่ะแผนกวิชา(ข้อมลูที่ปรับปรุงใช้ข้อมลู ๒ ปี
ย้อนหลังได้)  
๕.๓ สมัภาษณ์ครูอาจารย์ ๑ นาย   

๑ 
 

(๐.๒๕) 
 

(๐.๒๕)  
 
 

(๐.๕๐) 
รวม ๕ 

หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ต ารา แนวสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนต่างๆ เครื่องมือทดลอง ห้องปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ  สนามฝึก/แหล่ง
ฝึกปฏิบัติ  แหล่งเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ Internet  รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง   มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการประเมินที่ได้
ไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รวมทัง้แหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ และพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและมีการบริหารอย่างเป็นระบบ  

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนการจัดหาและระบบการดูแล
รักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้าน
กายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การ
ให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ 

๑. มีแผนกเอกสารหรือหลักฐานแสดงถึงการมีแผนการบริหารทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย       
๑.๑ แผนจัดหา/ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุน อุปกรณ์การเรยีนการสอน  
๑.๒ บัญชีแสดงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ที่แสดงถึงความ
พร้อม ความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๒. มคีณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผน 

๒. เอกสาร/รายงานที่เกีย่วข้องในการด าเนินการ ประกอบดว้ย       
      ๒.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผดิชอบด าเนินงานตามแผนในเกณฑ์ข้อที๑่  
     ๒.๒ รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการฯสมัภาษณ์คณะกรรมการฯ  
๑ นาย 

๑ 
 (๐.๕๐) 

 
(๐.๕๐) 

๓. มีบุคลากรดูแลรักษา และปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ์ใหม้ีประสิทธิภาพ 

๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการมีบุคลากรดูแลรักษา ประกอบด้วย       
      ๓.๑ เอกสารการก าหนดผู้รับผิดชอบ ดูแลรักษา และปรนนิบัติบ ารุง
อุปกรณ์  
     ๓.๒ คู่มือ/วิธีการปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ๑ นาย 

๑ 
 (๐.๕๐) 

 
(๐.๕๐) 

 

 



๕-๔-๑๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๔. มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ 

๔. เอกสาร/หลักฐานการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย       
    ๔.๑ ผลการประเมินของผู้เรียนที่สรุปประเด็นปัญหาที่ต้องปรับปรุง  
     ๔.๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้   
(ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๐.๕๐)  

๑ 
(๐.๕๐) 

 
(๐.๕๐) 

๕. มีการน าผลการประเมินมาปรบัปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรูใ้ห้มีประสทิธิภาพ 
มากขึน้ 

๕. มีการน าผลการประเมนิจากเกณฑ์ข้อที่ ๔ ไปก าหนดแนวทางการปรบัปรุง
พัฒนาทรพัยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาใหม้ีประสิทธภิาพยิ่งขึ้น 

๑ 
 
 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 
ตัวบ่งชี้  ๓.๖ การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยมีาใช้ในการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการสนับสนุนการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น มีการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและด้านอาจารย์กับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริมการน าองค์ความรู้/เทคโนโลยีมาใช้  มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-
learning) เพื่อชดเชยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชา
พื้นฐาน หรือวิชาที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน ์ 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์น าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนการน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนการสอน 

๑. แผนงาน/โครงการ/นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการน า
วิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน 

๑ 
 
 

๒. การจัดการเรียนการสอนโดยน าวิทยาการและ
เทคโนโลยีมาใช้ 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการน าวิทยาการและเทคโนโลยี  มาใช้ 
ประกอบด้วย 
      ๒.๑  แผนการสอนและท้ายแผนการสอน/ภาพถา่ยกิจกรรม/ การ
สาธิตการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ที่แสดงถึงการน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน    
      ๒.๒ ข้อมลูจากการสัมภาษณ์คร ูอาจารย์  ๑ นาย  
      ๒.๓ ข้อมลูจากการสัมภาษณผ์ู้เรียน ๑ นาย  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 
 

(๐.๒๕) 
(๐.๒๕) 

๓. มีการประเมินผลการจัดการเรยีนการสอนที่น า
วิทยาการและเทคโนโลยมีาใช้และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

๓. เอกสาร/หลักฐานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่น า
วิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนา ประกอบด้วย 
      ๓.๑ บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่น า
วิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ โดยแสดงหลักฐาน และการก าหนด
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา  
      ๓.๒ ข้อมูลจากสัมภาษณ์ครู อาจารย์  ๑ นาย  

๑ 
 
 

 (๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 
๔. มีความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาร่วมกันด้านวิชาการและเทคโนโลยี 

๔. เอกสาร/รายงานผลที่ได้จากความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้
เกิดพัฒนาร่วมกันในด้านวิชาการและเทคโนโลยี 

๑ 
 

๕. ครอูาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่
พัฒนาขึ้นหรือผลจากบคุคลหรือหนว่ยงานอื่นได้
พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรยีนการสอน 

๕. ร้อยละของครู อาจารย์ที่น าวิทยาการ เทคโนโลยี องคค์วามรู้ ที่
พัฒนาขึ้นหรือผลจากบคุคลหรือหนว่ยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
      (รอ้ยละ .... เทา่กับ ๑ คะแนน ตามป)ี 

๑ 
 
 

รวม ๕ 



๕-๔-๑๑ 
 

หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๕  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 

มาตรฐานที่ ๔ การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และการน ามาใช้ประโยชน์ 
 

ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนนุการสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และน ามาใช้ประโยชน ์

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ตามความ
ช านาญ ตามความต้องการหรือตามความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผล  ที่เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนาสถานศึกษา  โดยมุ่งส่งเสริมให้  ครู อาจารย์สร้างผลงานและน ามาใช้ประโยชน์   
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และน ามาใช้ประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนอย่าง
เป็นระบบ   

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์/งานวิจัย ตามความต้องการหรือความ
พร้อมของสถานศึกษา 

๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งาน
สร้างสรรค ์

๑ 
 
 

๒. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพและ
รับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

๒. เอกสาร/หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการและผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
     ๒.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคณุภาพและ
รับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์  
      ๒.๒ เอกสาร/หลกัฐานที่แสดงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
และรับรองการน าไปใช้ประโยชน์  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐)  

๓. มีผลงานจากการด าเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ 
และมีการเผยแพรผ่ลงานในช่องทางต่างๆ 

๓. หลักฐานที่แสดงถึงผลงานตามแผนงาน/โครงการตามเกณฑ์ข้อที่  
      ๓.๑ ผลงานที่ได้จากการด าเนินการตามแผนงานและหรือ
โครงการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑  
      ๓.๒ การเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ เช่น วารสารของเหล่า/
หน่วยเหนือ ทางเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การประชุม เอกสาร
ประกอบการสอน ฯลฯ  
      ๓.๓ สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน  ๑ นาย 

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

๔. ครู อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์/งานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้
ครู อาจารย์ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
     ๔.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย   
 (ร้อยละ .... เท่ากับ ๑ คะแนน ตามป)ี 
      ๔.๒ สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน  ๑ นาย   

๑ 
 
 

(๑) 
 

๕. มีการประเมนิแผนงานและ/หรือโครงการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ/งานสรา้งสรรค/์งานวิจัยเกณฑ์ข้อที่ 
๑ และน าผลไปปรบปรุงพัฒนา 

๕. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการประเมนิ และการปรบัปรุงพฒันา 
ประกอบด้วย 
      ๕.๑ ผลการประเมนิแผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/
งานวิจัย/สร้างสรรค ์
       ๕.๒ แนวทางการปรบัปรุงพัฒนาผลงานทางวิชาการวิชาการ/
งานวิจัย/สร้างสรรค์ของสถานศึกษาในปีต่อไป  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๑  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาทีต่รงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 



๕-๔-๑๒ 
 

มาตรฐานที่ ๕  การบริการทางวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริการวิชาการตามความช านาญและความพร้อมของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 
                

ค าอธิบายตัวบ่งชี ้: สถานศึกษา สนับสนุนให้ครูอาจารย์น าความรู้และประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญ ความช านาญไปบริการวิชาการ
แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานใน ทบ.  หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนหรือสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความ
พร้อมของสถานศึกษาโดยไม่กระทบต่อภารกิจหลักของสถานศึกษา 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้มีการน าความรู้ ความช านาญของสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก และเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อน ากลบมาใช้ในสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนการบริการวิชาการตามความช านาญที่
เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม 

๑. แผนงาน/โครงการบริการวิชาการตามความช านาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม   

๑ 
 

๒. มีกิจกรรมการบริการวิชาการตามเกณฑ์ 
ข้อที่ ๑ 

๒. เอกสาร/หลักฐานการด าเนินกจิกรรมให้บรกิารทางวิชาการ ๑ 
  

๓. ครู อาจารย์มสี่วนร่วมในการด าเนินงานและ
เผยแพรผ่ลงาน 

๓. ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี ท ากิจกรรมการ
บริการทางวิชาการ  
(ร้อยละ .... เท่ากับ ๑ คะแนน ตามป)ี 

๑ 
 

๔. มีการประเมินแผนงานและหรือโครงการบริการ
วิชาการ 

๔. เอกสาร/รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการฯ  ที่สรุป
ประเด็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงพัฒนา 

๑ 
 
 

๕. มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุงพัฒนา 
การบรกิารวิชาการ 

๕. เอกสาร/แนวทางการปรับปรุงพฒันาการบรกิารวิชาการตามความ
ช านาญที่เปน็ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/ 
กองทัพ/ชุมชน/สังคม ในปตี่อไป 

๑ 
 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

 
มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี 

 
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองท่ีดี 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าร่วม เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี 
ผ่านกิจกรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ๒) ด้านเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น าและการปลูกฝังการเป็น
ทหารอาชีพ ๓) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๕) ด้านการกีฬาและนันทนาการ   
จุดมุ่งหมาย : เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่ผู้เรียน 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี 

๑. แผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร
และความเป็นพลเมืองที่ดี 

๑ 
 
 

๒. มีการด าเนินกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี 

๒. เอกสาร/หลักฐาน/ภาพถ่ายกจิกรรม ๒ 
  

 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 



๕-๔-๑๓ 
 

๓. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม 
เกณฑ์ข้อ ๒ 

๓. รายงาน/หลักฐานการประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
    ๓.๑ ผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด 
     ๓.๒ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม  (อาจ
ใช้แบบสอบถาม /การสัมภาษณ์/การประชุม ตามความเหมาะสมของ
กิจกรรม)  สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย 

๑ 
 

๔. มีการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๓ ไป
ปรับปรุงพัฒนา 

๔. เอกสาร/หลักฐานการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๓ ไป
ปรับปรุงพัฒนา(๑ คะแนน)  
ประกอบด้วย 
    ๔.๑ รายงานสรุปการน าผลการประเมิน  
    ๔.๒ การก าหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมการปลูกฝัง
และสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดีในปีต่อไป 

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑  แนวทางใดที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัว
บ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 

มาตรฐานที่ ๗ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๑ มีแผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  สถานศึกษามีการก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท ที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยเหนือ มีการจัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผน
แม่บท มีการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเป้าหมายในการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนแม่บท /แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
(แผน ๕ ปี ) และมีการประชาสัมพันธ์ 

๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา (๑ 
คะแนน)ประกอบด้วย 
     ๑.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  แผนแม่บท /แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมถึง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พร้อมทั้งอธิบายให้
ทราบถึงที่มาและเป้าหมายที่ก าหนด  
     ๑.๒ หลักฐานการมีส่วนร่วมของก าลังพลในการก าหนด หรือ
ทบทวน ฯ ด้วยก าลังพลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 
 

๒. มีแผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บท 

๒. แผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ี สอดคล้องกับ
แผนแม่บท (ในปีท่ีใช้ข้อมูลในการประเมิน) 

๑ 
  

๓. มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ ๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อที่ ๓ ๑ 
 

๔. มีการประเมินผลแผนงานและโครงการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

๔. รายงานผลการประเมินแผนงานและโครงการ ที่สรุปว่าบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร 

๑ 
 

๕. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผน
แม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติ
งานประจ าปี 

๕. รายงาน/หลักฐานการน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุง พัฒนาแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหรือ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

๑ 

รวม ๕ 
 
หมายเหตุ : ในการด าเนินงานหากไม่สามารถด าเนินการได้ หรือตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ 
ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งช้ีที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับคุณภาพของสถานศึกษาอย่างแท้จริง 



๕-๔-๑๔ 
 

 
ตัวบ่งชี้ ๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ผู้บริหารสถานศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว  มีระบบตรวจสอบการท างานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามแผนงาน
ที่ก าหนดและให้ก าลังพลมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีการจัดท าโครงสร้างของหน่วยงาน โครงสร้าง
การบริหารงาน และการก าหนดหน้าที่การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายในสถานศึกษา
อย่างชัดเจน 

๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงโครงสร้างของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
     ๑.๑ แผนภูมิโครงสร้างองค์กร แผนภูมิการบริหารงาน และ
แผนภูมิปฏิบัติงาน  
      ๑.๒ ค าสั่ง/การก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในสถานศึกษาพร้อมก าหนด
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบ  

๑ 
 (๐.๕๐) 

 
 

(๐.๕๐) 
 

๒. ก าลังพลรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน
แม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ นโยบายและ
แผนงานของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินงาน 

๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการรับรู้เข้าใจ วสิัยทัศน์ พันธกจิ และแผน
แม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ นโยบายและแผนงานของสถานศกึษา 
และบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ การประชาสัมพันธ์ ให้ก าลังก าลงัพลรับรู้ เข้าใจ  
 ๒.๒ สมัภาษณ์ ก าลังพลถึงการรับรู้ และความเข้าใจ  

๑ 
  

๓. มีการด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ี ๓. เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย 
      ๓.๑ ผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และผล
การด าเนินงานของคณะท างาน/คณะกรรมการต่างๆ 
      ๓.๒ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/คณะท างานฯ 

๑ 
 

๔. มีการติดตามงานและรายงานอย่างเป็นระบบและ
น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 

๔. หลักฐานการก ากับ ติดตามงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังวงรอบการ
ก ากับติดตาม , การประชุม นขต.ฯ, รายงานการประชุมติดตามความ
คืบหน้าในการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน 

๑ 
 

๕. ศักยภาพระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพื่อ
การบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๕. ระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหาร
และการพัฒนา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
     ๕.๑ เว็บไซต์ของสถานศึกษา  
      ๕.๒  ระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ (ด้านครูอาจารย์ ก าลังพล ด้าน
หลักสูตร  ข้อมูลผู้เรียน  ผลงานวิชาการ การจัดการความรู้ เอกสาร
ต ารา ข้อมูลและสถิติกิจกรรมต่างๆ  ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นต้น  
      ๕.๓ สัมภาษณ์และสาธิตการเข้าถึงข้อมูลและการน าไปใช้
ประโยชน์ 

๑ 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : ในการด าเนินงานหากไม่สามารถด าเนินการได้ หรือตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงาน
ให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งช้ีที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๓ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 



๕-๔-๑๕ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการจัดการความรูเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองค์ความรูที่มีอยู่ในสถานศึกษา
ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเป็นระบบ เพื่อใหทุกคนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรูและพัฒนา
ตนเองใหเป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการในการบริหารจัดการความรูประกอบด้วย การระบุความรู
การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึง ขอมูลและการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 

๑. มีแผนงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ๑. เอกสารหลักฐานแสดงแผนงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 
     ๑.๑ แผนงาน/โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาที่ก าหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจน 
     ๑.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ที่ก าหนดบทบาท
หน้าที่  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
 

๒. มีการด าเนินงานจัดการความรู้ตามแผนงาน/
โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
จัดการความรู้ทีส่ถานศึกษาก าหนด 

๑ 
  

๓. มีผลงานท่ีได้จากการด าเนินงานแผนงาน/
โครงการ ตามกระบวนการจดัการเรียนรู ้

๓. ผลงานที่ได้จากการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 
      ๓.๑ ผลงานที่ได้จากเกณฑ์ข้อที่ ๑ อย่างน้อย ๒ เรื่อง  
      ๓.๒ สัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการความรู้   

๑ 
 

๔. มีการน าผลงานที่ได้จากการ จัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

๔. เอกสาร/หลักฐานการน าผลงานที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์  เช่น การเผยแพร่ โดยบทความ วารสาร เว็บไซต์  การ
บรรยายให้ความรู้  การน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ใช้ในการเรียนการ
สอน  การปรับปรุงต ารา ปรับปรุงการฝึก ฯลฯ  

๑ 
 

๕. มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการฯ 
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาจัดการ
ความรู้ 

๕. รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการตามเป้าหมายที่ก าหนด  
     ๕.๑ ระบุประเด็นส าคัญที่ต้องปรับปรุงพัฒนา  
      ๕.๒ ระบุแนวทางการพัฒนาการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 (๐.๕๐) 

รวม ๕ 
 
หมายเหตุ : ในการด าเนินงานหากไม่สามารถด าเนินการได้ หรือตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงาน
ให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งช้ีที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีระบบการจัดหาและจัดสรรงบประมาณมีแผนการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณที่สามารถ
ผลักดันใหสามารถด าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมระเบียบ/หลักเกณฑ์การเงินและงบประมาณให้มีการจัดสรร
งบประมาณ  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น งบสื่อ/
โสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก/นวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ รวมทั้งงบพัฒนางบ
ด าเนินงานตามแนวทางที่ ทบ.ก าหนด เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของหน่วย ที่เน้นความโปร่งใส ความถูกต้องใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า     
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดท า ๑. ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดท างบประมาณเป็น ๑ 



๕-๔-๑๖ 
 

งบประมาณเป็นเอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน ที่เป็นปัจจุบัน        
๒. จัดท าค าของบประมาณ/เสนอความต้องการ
งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจ/แผนงาน/โครงการที่
ก าหนดไว้ และส่ง ยศ.ทบ.ตามเวลาที่ก าหนด 

๒. เอกสาร/หลักฐานการจดัท าค าของบประมาณตามแผนและทันเวลา 
      ๒.๑ เอกสารเสนอความต้องการเอกสารการจดัท าค าขอ
งบประมาณ/เสนอความต้องการงบประมาณ   
       ๒.๒ หลกัฐานการส่งเอกสารฯ ให้ ยศ.ทบ.ตามเวลาที่ก าหนด  

๑ 
 (๐.๕๐) 

 
 (๐.๕๐)  

๓. มีแผนและการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่าง
ถูกต้อง  เป็นไปตามระเบยีบของ ทบ. เน้นความ 
ประหยดั คุ้มค่า คุ้มทุน 

๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่าง
ถูกต้อง   
       ๓.๑ แสดงแผนการใช้จ่ายตาม ระเบียบของ ทบ.ที่เน้นความ
ประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน 
      ๓.๒ แสดงข้อมูลการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. 

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

 (๐.๕๐) 

๔. มีการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีการรายงาน
ผล น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ 

๔. รายงานผลการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ             

๑ 
 

๕. มีผลการค านวณงบประมาณเพื่อแสดงศักยภาพ
ด้านการเงินและงบประมาณ 

๕. แสดงวิธีการค านวณ และผลการค านวณ (ด าเนินการครบ ๓ ข้อ 
เท่ากับ ๑ คะแนน) 
     ๕.๑ ค านวณร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร   
       ๕.๒ ค านวณร้อยละของงบประมาณสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์การฝึก เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้  
ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา     
        ๕.๓ ค านวณร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึก  (ค่าเครื่องช่วยฝึก)   
ต่องบด าเนินการจัดการศกึษา            

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๕  แนวทางใดที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอ
แนวทางหรือตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา  

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และมีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ไป
ปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการ
สนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อใหส้ถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใน ๒ ด้าน 
ประกอบด้วย 
     ๑.๑ ด้านความรู้ของก าลังพลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๑.๒ ด้านการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนา  

๑ 

 (๐.๕๐) 
 

 (๐.๕๐)  
๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามข้อ ๑ 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเกณฑ์ข้อที่ ๑ (รายงานให้ครบ
ทุกแผนงาน/โครงการ กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการไดต้ามแผนที่ก าหนดไวใ้ห้รายงาน
เหตผุลให้ทราบด้วย) 

 ๑ 
 

 

 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 



๕-๔-๑๗ 
 

๓. มีระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาบนเว็บไซต์ของ
สถานศึกษา 

๓. แสดงข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 
 ๓.๑  ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๒   ผลการประเมินคณุภาพภายในโดยกรรมการของสถานศึกษาที่
ครอบคลุมทุกตัวบ่งช้ี (รายงานการประเมินตนเอง) 
  ๓.๓  แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๓.๔  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการ 
  ๓.๕  ข้อมูลก าลังพล,การจัดการเรียนการสอน,ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
(จากตัวบ่งช้ี ๗.๒  เกณฑ์ข้อที่ ๕) 

๑ 
 
 

๔. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการของ
โรงเรียน ปีละ ๑ ครั้งและจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองส่งตามเวลาที่ก าหนด 

๔. เอกสาร/หลักฐานแสดงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย 
      ๔.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ที่ก าหนดหน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบ 
      ๔.๒ เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  
      ๔.๓ รายงานผลการประเมินภายในสถานศึกษาก่อนน ามาจดัท าSAR  
      ๔.๔ ส่ง SAR ตรงตามห้วงระยะเวลาตามที่ ยศ.ทบ. ก าหนด  

๑ 
 

(๐.๒๕) 
 

(๐.๒๕) 
 

(๐.๒๕) 
(๐.๒๕) 

๕. มีการประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม ข้อ ๑ และสรุปผลเพื่อ
น าไปก าหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป 

๕. เอกสาร/หลักฐานผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาและแนวทาง การปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย 
       ๕.๑ สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการและการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา  
      ๕.๒ สัมภาษณ์หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาถึง
ผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด   

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : ในการด าเนินงานหากไม่สามารถด าเนินการได้ หรือตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงาน
ให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งช้ีที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง 



ค ำอธิบำยเพิ่มเติม มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน 
และแนวทำง/กำรด ำเนินงำนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
ระดับ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑  คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

เกณฑ์ที่ ๑  แผนงาน/โครงการ ต้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ก าหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการติดตามหลังจบ
การศึกษาของแต่ละหลักสูตร และวิธีการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา การก าหนดห้วงเวลาการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา (ใช้
แนวทางตามตาราง ๑.๑.๑)      

 ตำรำง ๑.๑.๑ ห้วงเวลาการจัดเกบ็ข้อมูลการติดตามผูส้ าเร็จการศึกษา (เกณฑ์ที่ ๑) 

หลักสูตร ปีงบประมำณที่จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๓ 

หลักสตูร 
ที่จบการศึกษาใน

ระหว่างวันท่ี 

๑ ต.ค.๕๙  
ถึง  

๓๑ มี.ค.๖๐ 

๑ เม.ย.๖๐  
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๐ 

๑ ต.ค.๖๐ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๑ 

๑ ต.ค.๖๑ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๒ 

๑ ต.ค.๖๒ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๓ 

เกณฑ์ที่ ๓  หัวข้อการประเมินความพึงพอใจให้มีความครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ๒) 
ด้านทักษะพื้นฐานในการท างาน ๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับกลับคืนแต่ละหลักสูตร (ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๑.๒ ) โดยน ามาแสดงเป็น
ตัวอย่างให้คณะกรรมการทราบหลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (ผู้บังคับบัญชา ๕ ฉบับ เพื่อนร่วมงาน ๕ ฉบับ) กรณีที่ใช้การประเมินแบบ 
online แสดงข้อมูลให้คณะกรรมการทราบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องสามารถระบุผู้รับการประเมินเป็นรายบุคคลได้  

ตำรำง ๑.๑.๒ ร้อยละของแบบสอบถามที่ไดร้ับกลับคืนในแต่ละปี (เกณฑ์ที่ ๓) 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

ร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับคืนต่อจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้จากการก าหนดขนาดตัวอย่าง/การ
ค านวณขนาดตัวอย่าง 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

เกณฑ์ที่ ๔ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนน  ๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕) ทุกหลักสูตร (ใช้สูตร
การค านวณ ๑.๑.๑ )  
สูตรกำรค ำนวณ ๑.๑.๑   คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยแตล่ะหลักสตูร (เกณฑ์ที่ ๔) 
 

 
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ 

ของผูส้ าเรจ็การศกึษาแตล่ะคน 
(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา) 

+ 

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ 
ของผูส้ าเรจ็การศกึษาแตล่ะคน   
(ประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน) 

 

      ÷ ๒ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดทีป่ระเมิน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดทีป่ระเมิน 
คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร 
การแปลงเป็นคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน (ใช้สูตรการ
ค านวณ ๑.๑.๒ ) 
 

สูตรกำรค ำนวณ ๑.๑.๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป(เกณฑ์ที่ ๔) 

 
 

จ านวนหลักสูตรที่มีคะแนนคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน 

 

 

 



๕-๔-๑๙ 
 

ตัวอย่างการค านวณ  
 ผลการประเมินมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปจ านวน ๗ หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมดที่ประเมินให้ห้วงเวลาเดียวกัน ๘ หลักสูตร ตามตาราง 
หลักสูตร A B C D E F G H 
คะแนน ๔.๕๔ ๔.๒๑ ๔.๕๒ ๓.๘๙ ๓.๙๘ ๔.๓๓ ๓.๔๙ ๓.๙๙ 
ระดับ ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ปานกลาง ดี 

การค านวณ : ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป = (๗ ÷ ๘) x ๑๐๐ = ๘๗.๕๐ 
เทียบคะแนนร้อยละ ๑๐๐ = ๑ คะแนน ร้อยละ ๘๗.๕๐ เท่ากับ (๘๗.๕๐ ÷ ๑๐๐) = ๐.๘๗ คะแนน 
 
 

แนวทำงกำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

จากปัญหาที่สถานศึกษามีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนมากและอัตราการได้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีได้ 
กลับคืนมีค่อนข้างต่ ารวมทั้งการเก็บข้อมูลมีข้อจ ากัดด้านเวลา คนและงบประมาณในการติดตามท าให้เป็นภาระแก่สถานศึกษา
ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรพัฒนาแนวทางการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดย การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แทนการเก็บข้อมูล
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการและการน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
แท้จริง ลดภาระกับสถานศึกษา เพื่อน าทรัพยากรไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานแทน  ในการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง แนะน า ไว้   ๒ วิธี ดังนี ้
 วิธีท่ี ๑ ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง 
ตำรำง ๑.๑.๓ ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง 
 

ขนำด
ประชำกร  

ขนำด
ตัวอย่ำง  

ขนำด
ประชำกร  

ขนำด
ตัวอย่ำง  

ขนำด
ประชำกร  

ขนำด
ตัวอย่ำง  

ขนำด
ประชำกร  

ขนำด
ตัวอย่ำง  

ขนำด
ประชำกร  

ขนำด
ตัวอย่ำง  

10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  
65  
70  
75  
80  
85  
90  
95  

10  
14  
19  
24  
28  
32  
36  
40  
44  
48  
52  
56  
59  
63  
66  
70  
73  
76  

100  
110  
120  
130  
140  
150  
160  
170  
180  
190  
200  
210  
220  
230  
240  
250  
260  
270  

80  
86  
92  
97  
103  
108  
113  
118  
123  
127  
132  
136  
140  
144  
148  
152  
155  
159  

280  
290  
300  
320  
340  
360  
380  
400  
420  
440  
460  
480  
500  
550  
600  
650  
700  
750  

162  
165  
169  
175  
181  
186  
191  
196  
201  
205  
210  
214  
217  
226  
234  
242  
248  
254  

800  
850  
900  
950  

1,000  
1,100  
1,200  
1,300  
1,400  
1,500  
1,600  
1,700  
1,800  
1,900  
2,000  
2,200  
2,400  
2,600  

260  
265  
269  
274  
278  
285  
291  
297  
302  
306  
310  
313  
317  
320  
322  
327  
331  
335  

2,800  
3,000  
3,500  
4,000  
4,500  
5,000  
6,000  
7,000  
8,000  
9,000  
10,000  
15,000  
20,000  
30,000  
40,000  
50,000  
75,000  
100,000  

338  
341  
346  
351  
354  
357  
361  
364  
367  
368  
370  
375  
377  
379  
380  
381  
382  
384  

ที่มา : ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวฒุิ เอกะกุล,๒๕๔๓) 
 
 
 
 



๕-๔-๒๐ 
 

วิธีที่ ๒  ใช้สูตรการค านวณขนาดตัวอย่าง 
    สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,๒๕๔๓) 

 
 
 

    
    เมื่อ          จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

      ความคลาดเคลื่อนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
     ขนาดของประชากร 

ตัวอย่าง การค านวณหาขนาดตัวอย่าง 

หมายเหตุ   ตัวอย่างนี้ ได้ใช้จ าลองสถานการณ์ว่ามีการเปิดหลักสูตรเดิมทุกปี เปิดในห้วงเวลาเดียวกันทุกปี     
                และมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเท่าเดิมทุกหลักสูตรทุกปี  
 
 
 

หลักสูตร 
เปิด / ปิด
การศึกษา 

ระยะเวลา 
(สป.) 

จ านวนผู้
เข้ารับ

การศกึษา 

 
จ านวน 

ขนาดตัวอย่าง
ที่ส่ง

แบบสอบถาม 

จ านวนแบบสอบถามที่ตอ้งไดก้ลับคนื 
ปี ๖๐ 
(๗๐%) 

๑ ต.ค.๕๙ 
ถึง 

๓๑ มี.ค.๖๐ 

ปี ๖๑
(๗๕%) 
๑ เม.ย.๖๐ 

ถึง 
๓๐ ก.ย.๖๐ 

ปี ๖๒ 
(๘๐%) 

๑ ต.ค.๖๐ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๑ 

ปี ๖๓ 
(๙๐%) 

๑ ต.ค.๖๑ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๒ 

ปี ๖๔ 
(๑๐๐%) 
๑ ต.ค.๖๒ 

ถึง 
๓๐ ก.ย.๖๓ 

๑. นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า กง.  ๑ ต.ค.๕๙ – 
๓๑ ต.ค.๕๙ 

๕  ๖๕  ๒๕ 
๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๓ ๒๕ 

๒. นายสิบชั้นต้น  ๖ ต.ค.๕๙ – 
๒๘ พ.ย.๕๙ 

๘  ๓๕  ๑๔ 
๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๑๔ 

๓. นายทหารปลัดบัญชี  ๑๓ ต.ค.๕๙ –
๒๖ ธ.ค.๕๙ 

๑๑  ๔๘  ๑๙ 
๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๑๙ 

๔. เสมียนงบประมาณ  ๓ พ.ย.๕๙ - 
๑๒ ธ.ค.๕๙ 

๖  ๕๐  ๑๙ 
๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๑๙ 

๕. ปฐมนิเทศนายทหารการเงิน  ๕ ม.ค.๖๐ –    
๖ ก.พ.๖๐ 

๕  ๔๐  ๑๕ 
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๕ 

๖. ผู้บริหารงานการเงิน  ๑๒ ม.ค.๖๐ – 
๑๓ ก.พ.๖๐ 

๕ ๔๐  ๑๕ 
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๕ 

๗. นายทหารปลัดบัญชีระดับ   
    บริหาร  

๙ ก.พ.๖๐ – 
๑๐ เม.ย.๕๙ 

๙  ๕๐  ๒๐ 
๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๒๐ 

๘. ชั้นนายร้อย  ๒๐ เม.ย.๕๙ – 
๑๗ ก.ค.๖๐ 

๑๓  ๓๗  ๑๔ 
๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๑๔ 

๙. ชั้นนายพัน  ๒๗ เม.ย.๖๐ – 
๒๑ ส.ค.๖๐ 

๑๗  ๔๐  ๑๖ 
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๖ 

๑๐. นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า กง.  ๑ พ.ค.๕๙ – 
๓๐ ก.ย.๖๐ 

๒๖  ๖๕ ๒๕ 
๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๕ 

๑๑. นายสิบชั้นต้นส าหรับ    
   กองหนุน  

๑ ก.ค.๕๙ – 
๑๘ ส.ค.๖๐ 

๘  ๖๐  ๒๓ 
๑๖ ๑๗ ๑๘ ๒๑ ๒๓ 

๑๒. นายทหารสัญญาบัตรการเงิน 
   บรรจุใหม่ 

๑๓ ก.ค.๖๐ – 
๒๔ ก.ค.๖๐ 

๒ ๒๒ ๙ 
๖ ๗ ๗ ๘ ๙ 

๑๓.  พฒันาสมัพันธก์ารบรหิาร  
   ทรัพยากร(พ.ส.ท.)  

๒๓ ก.ค.๖๐– 
๑๘ ก.ย.๖๐ 

๙ ๕๑ ๒๐ 
๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๒๐ 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษา/ได้แบบสอบถามคืนทั้งหมด ๖๐๓ ๒๓๔ ๑๖๔ ๑๗๖ ๑๘๖ ๒๑๒ ๒๓๔ 
รวมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ/ได้แบบสอบถำมคืน 
ในห้วงเวลำเกบ็ข้อมูล ตำมตำรำง ๑.๑.๑ ๗๕ ๙๖ ๑๘๖ ๒๑๒ ๒๓๔ 

       
 

      
 



๕-๔-๒๑ 
 

ค ำอธิบำยเพ่ิมเติม 
 ใช้ข้อมูล ๑ ต.ค.๕๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๐ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด ๖๐๓ นาย ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และ
มอร์แกน ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง เท่ากับ ๒๓๔ นาย   
 น ามากระจาย โดยเฉลี่ยจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแตล่ะหลักสตูร จะได้ข้อมูลขนาดตัวอย่างของแต่ละหลักสูตร เมื่อได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนการสุ่มเพื่อจะได้ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เหมาะสม  
 แบบสอบถามที่ได้รับคืนจะต้องเท่ากับกลุ่มขนาดตัวอย่าง แต่การปฏิบัติจริงมีข้อจ ากัด จึงได้อนุโลมให้ใช้อัตราการได้
กลับคืนครบได้แต่จะมีการพัฒนาจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนให้สูงขึ้นจนครบหรือได้มากที่สุดต่อไปในแต่ละปี ตามตารางที่ 
๑.๑.๒ ต่อไปแล้วน ามาค านวณจ านวนแบบสอบถามที่จะต้องได้รับกลับคืนในปีนั้น   ว่าก าหนดให้เป็นร้อยละเท่าใด ตัวอย่าง ปี 
๒๕๖๐  

 ในปี ๒๕๖๐     - มีผู้จบการศึกษา รวมทุกหลักสูตร    = ๖๐๓ นาย 
     - จากการใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่าง    = ๒๓๔ นาย 
     - ห้วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ปี ๒๕๖๐ ตามตารางที่ ๑.๑.๑ 
    มี ๖ หลักสูตร จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม    = ๗๕ นาย 

 ดังนั้น จ านวนแบบสอบถามที่ได้กลับคืน หลักสูตรที่ ๑- ๖ ในปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๘,๑๐,๑๓,๑๔,๑๐ และ ๑๐ ฉบับ  ตามล าดับ 
 หรือจ านวนแบบประเมนิที่ต้องสง่ให้กับหลกัสตูรที่ ๑ คือ หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า กง. ในปี ๖๐= ๑๘ ฉบับ, ในปี ๖๑ ไม่
เก็บเพราะจะเข้าวงรอบในปี ๖๒ ปี ๖๒=๒๐ ฉบับ ปี ๖๓ =  ๒๓ ฉบับ และปี ๖๔ ไม่น้อยกว่า ๒๕ ฉบับ ตามล าดับ 
 กรณีที่หลักสูตรที่มีผูเ้ข้ารับการศึกษาไม่ถึง ๒๐ นาย ให้ประเมินประชากรทั้งหมด โดยให้ใช้อัตราการได้กลับคืนในแต่ละปี 
ตามตาราง ๑.๑.๒  
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมหลักสูตร 

เกณฑ์ที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร : ใช้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาช่วงท้ายของหลักสูตรก่อนจบ
การศึกษาเป็นช่วงเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาว่ามีความเหมาะสมก่อนจบการศึกษาและกลับไปปฏิบัติหน้าที่  
 การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา : สถานศึกษาควรพิจารณาน าจุดมุ่งหมายของหลักสูตร/
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  คุณสมบัติตามหมายเลข ชกท.ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาจะไดร้ับ เมื่อส าเร็จตามหลักสูตร(ถ้ามี) มาใช้  ทั้งนี้ การ
ก าหนดคุณสมบัติควรก าหนดให้ครอบคลุม ท้ัง ๓ ด้าน  ได้แก่ ๑) ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  ๒) ด้านทักษะพื้นฐาน
ในการท างาน(จากประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ)  และ ๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม  หรือสรุปว่า มี Knowledge , 
Practice/Skill, Personality/Attitude จึงจะมีความสมบูรณ์ 

เกณฑ์ที่ ๒ แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับกลับคืนแต่ละหลักสูตรแสดงเป็นตัวอย่างให้ทราบ
หลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (ระบุช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา) แบ่งเป็นประเมินโดยตนเอง ๕ ฉบับ ประเมินโดยครู อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา/
คณะกรรมการที่สถานศึกษาก าหนด ๕ ฉบับ หรือหากสถานศึกษาใช้แบบประเมินฉบับเดียวกัน ใช้ ๕ ฉบับได้ กรณีที่สถานศึกษาใช้
การประเมินแบบ online ให้แสดงข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีข้อมูลรายบุคคล และข้อมูลสรุป 

แนวทำงกำรจัดท ำข้อมูล สูตรกำรค ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 

ตำรำง ๑.๒.๑   ตัวอย่าง ตารางสรปุผลการประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเรจ็การศกึษาแตล่ะหลกัสตูร (เกณฑ์ที่ ๓)  

                     

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของหลกัสูตร 

A 

ผู้เรียน(ตำมเลขที)่ คะแนน
เฉลี่ย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

๑) ด้านความรู ้
๑.๑ ................... 

๕ ๔ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
 
๔.๘๕ 

๑.๒ .................. ๕ ๔ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๔.๘๐ 
รวม                      

 

 



๕-๔-๒๒ 
 

                     

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
ของหลกัสูตร 

A 

ผู้เรียน(ตำมเลขที)่ คะแนน
เฉลี่ย ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ 

๒) ด้านทกัษะ
พื้นฐาน   
๒.๑ ................. 

                     

๒.๒ ..................                      
รวม                      

๓) ด้าน
บุคลิกภาพและ
คุณธรรม
จรยิธรรม 
๓.๑ ............... 

                     

๓.๒ ..............                      
รวม                      

รวม ทั้ง ๓ 
ด้ำน 

                     

ตำรำง ๑.๒.๒  ตัวอย่างตารางสรุปผลการประเมนิคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเรจ็การศกึษาทกุหลักสตูร (เกณฑ์ที่ ๓)                      
 

จ ำนวนผู้เรียน 
หลักสูตร รวม 

ร้อยละ หลักสูตร A หลักสูตร B หลักสูตร C หลักสูตร D หลักสูตร E 
ผู้เรยีนทั้งหมดแตล่ะหลักสตูร ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๓๐ ๑๐๐ ๒๘๐ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ม ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๓๙ ๔๙ ๕๙ ๒๙ ๙๗ ๒๗๓ 

ร้อยละ ๙๗.๕ ๙๘.๐ ๙๘.๓๓ ๙๖.๖๗ ๙๗.๐๐ ๙๗.๕๐ 

สูตรกำรค ำนวณ ๑.๒.๑  ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษามีผลการประเมินคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร  

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามผีลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตร X ๑๐๐ 

 จ านวนผู้เรียนท้ังหมดทุกหลักสตูรทั้งหมดที่ประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๙๐ จ านวนผูเ้รียนทั้งหมดทุกหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมินเท่ากับ ๒ คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้  ๒.๑  ครู อำจำรย์มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร มีประสบกำรณ์ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
                 มีคุณธรรมจริยธรรมตำมระเบียบวินัยทหำรและจรรยำบรรณวิชำชีพครู 

เกณฑ์ที่ ๑ ก าหนดสมรรถนะ /คุณวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของครูอาจารย์ที่ต้องการ เช่น ด้าน
การศึกษา การผ่านการอบรมหลกัสูตรใดบ้าง , ด้านประสบการณ์ ผ่านการท างานในต าแหน่งใด/ประสบการณ์การปฏิบัติงานใดบ้างท่ี
เหมาะสมกับคุณลักษณะของครูอาจารย์ที่ต้องการ โดยเมื่อก าหนด มาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะ ของครู อาจารย์แล้วต้องได้รับ
การอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ของแต่ละแผนกวิชา 

แนวทางการก าหนดสมรรถนะของครูอาจารย์ในแผนกวิชา : สถานศึกษาอาจก าหนดตามความเหมาะสม เช่น ก าหนด
คุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งตามที่ ทบ.ก าหนด หรือจะก าหนดเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ความรู้  ๒) ประสบการณ์  และ ๓) คุณธรรม
จริยธรรม ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐาน/หลกัเกณฑ์/สมรรถนะ ได้ตามความเหมาะสม หรืออาจพิจารณาน าแนวคิดของ  

 
 



๕-๔-๒๓ 
 

ศาสตราจารย์ David C. McClelland นักจิตวิทยามหาวิทยาลัย Harvard ที่มี ๕ องค์ประกอบ มาใช้ก็ได้  ได้แก่ ๑) Knowledge : 
ความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ   ๒) Skill : ทักษะ ๓) Self-Concept : เจตคติ ค่านิยม ความคิดความอ่าน  ๔) Traits : บุคลิกภาพ
ลักษณะประจ าตัวของบุคคล ๕) Motive/Attitude : แรงจูงใจ/เจตคติ เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในที่จะไปสู่เป้าหมายหรือ
ความส าเร็จ  หรืออาจใช้แนวคิดอื่นได้ที่จะสะท้อนว่าสถานศึกษามีคร ูอาจารย์ ที่มีคุณภาพ เป็นตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น (กรณีที่ใช้
ประสบการณ์ ต้องมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิชาที่สอนอย่างน้อย ๑ ปี) 
เกณฑ์ที่ ๓ ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ของครู อาจารย์ ตาม
มาตรฐานที่ก าหนด : ควรแสดงข้อมูลให้ครบตามตัวอย่าง หรือมากกว่าท่ีก าหนดได้ โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความสะดวก
ในการใช้งาน เช่น เอกสาร,  file ข้อมูล Excel, หรือบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
เกณฑ์ที่ ๕ ให้ครู อาจารย์ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินครู อาจารย์ตามระเบียบ/ข้อก าหนด/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ 
โรงเรียนก าหนด คณะกรรมการจะสุ่มขอดูผลการประเมินตนเอง จ านวน ๔ นาย 

   กรณีที่สุ่มพบหลักฐานการประเมินตนเองครบทั้ง ๔ นาย เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน 

แนวทำงกำรจัดท ำข้อมูล สูตรกำรค ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
 การก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ ของแต่ละแผนกวิชา สถานศึกษาสามารถออกแบบการ
จัดท าข้อก าหนด หลักเกณฑ์ได้ อาจก าหนดเป็นข้อความเรียงเป็นข้อๆ  เป็นตาราง เป็นแผนภูมิพร้อมค าอธิบายได้ ฯลฯ ตามความ
เข้าใจและความสะดวกในการใช้ 

ตัวอย่างการก าหนดมาตรฐาน/หลกัเกณฑ/์สมรรถนะของครู อาจารย์  

ตำรำง ๒.๑.๑ ตัวอย่างแนวทางการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะหลักของครู อาจารย ์รร........................ 

รำยกำรแต่ละด้ำน มำตรฐำน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะหลักของครู อำจำรย์ ที่ทุกคนต้องมี 

๑) ความรู ้ ๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒) ประสบการณ ์ ๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

๑) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ด้าน อ่ืนๆ  

ตำรำง ๒.๑.๒ ตัวอย่างแนวทางการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะประจ าสายงานของครู อาจารย ์รร........... 

แผนกวิชำ คุณวุฒิ/ควำมรู้เฉพำะ ประสบกำรณ์เฉพำะ อื่นๆ 

๑. ฝ่าย
อ านวยการ 

๑)................................................. 
๒).................................................. 

๑)................................................. 
๒).................................................. 
 

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

๒. ค้นหา
เป้าหมาย 

๑)................................................. 
๒).................................................. 

๑)................................................. 
๒)................................................. 
 

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

๓. ยุทธวิธีวิชา
หลักยิง 

๑)................................................. 
๒).................................................. 

๑)................................................. 
๒)................................................. 
 

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

๔. วิชาหลักยิง ๑)................................................. 
๒).................................................. 

๑)................................................. 
๒)................................................. 
 

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

๕. วิชาการ   
  สื่อสาร 

๑)................................................. 
๒).................................................. 

๑)................................................. 
๒)................................................ 

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

หมายเหตุ    ที่มาของช่ือแผนกวิชาใช้ข้อมูลจาก รร.ป.ศป. มาแสดงเป็นตัวอย่าง การก าหนดแผนกวิชาใช้ตาม 
                โครงสร้างการจัดหนว่ยของแต่ละสถานศึกษา 
 



๕-๔-๒๔ 
 

 
ตำรำง ๒.๑.๓  ตัวอย่างตารางสรปุข้อมูลครูอาจารย์ทีแ่สดงถึงคุณวฒุ ิความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และ 
        ประสบการณ์ ของครู อาจารย์ ตามมาตรฐานที่ก าหนดแต่ละแผนกวิชา (เกณฑ์ที่ ๓) 

ยศ-ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง วิชำท่ี
สอน 

ควำมรู้/คุณวุฒิ
กำรศึกษำ 

ประสบกำรณ์ สรุปสมรรถนะตรงตำมที่
ก ำหนด 

ทำง
ทหำร 

ทำงพล
เรือน 

กำรสอน ด้ำน
อื่นๆ 

ตรง ไม่ตรง หมำย
เหตุ 

          
          
          
          

 
สูตรกำรค ำนวณ ๒.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่มคีณุสมบตัติามมาตรฐาน/หลักเกณฑ/์สมรรถนะตามทีก่ าหนด (เกณฑ์ที่ ๔) 
 จ านวนครูอาจารย์ที่มีคณุสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ/์สมรรถนะตามที่ก าหนด 

X ๑๐๐ 
 จ านวนครู อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน(ตามค าสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษา) 

 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครู อาจารย์ที่ปฏิบัติงานเท่ากับ ๑ คะแนน 

ตัวบ่งชี้  ๒.๒ ครู อำจำรยแ์ละบุคลำกรสนับสนุนกำรศึกษำได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ 

เกณฑ์ที่ ๒   การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  ได้แก่ การอบรม การศึกษาเพิ่มเติม การอบรม การศึกษาตามหลักสูตร การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการหรือสัมมนา การศึกษาดูงาน การน าเสนอผลงาน การปฏิบัติหน้าที่พิ เศษที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร วิชาที่สอน การ
พัฒนาทักษะต่างๆ /การบริหารที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างานได้ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเองหรือหน่วยงานภายนอก 

แนวทำงกำรจัดท ำข้อมูล สูตรกำรค ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 

ตำรำง ๒.๒.๑ ตัวอย่างตารางบัญชีรายช่ือครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดทีป่ฏิบัติงานในปีงบประมาณ  
                  (เกณฑ์ที่ ๒) 

ล าดับ รายชื่อ ช่ือต าแหน่งที่
บรรจ ุ

อายุ
ราชการ

(ปี) 

ต าแหน่งที่ปฏิบตัิงาน
จริง/ความรับผดิชอบ 

ระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

(ปี) คร
ู   

อา
จา

รย
 ์

บุค
ลา

กร
สน

ับส
นุน

ฯ 
๑.  ร.ท. XXX   XXX อจ.รร.ช.กช. ๑๐ อจ.แผนกวิชาทุน่ระเบิด ๒ √ 

  

๒.       

   

๓.       

   

 
ตำรำง ๒.๒.๒ ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (เกณฑ์ที่ ๒) 

ล าดับ รายชื่อ 

คร
ู   

อา
จา

รย
 ์

บุค
ลา

กร
ฯ

สน
ับส

นุน
ฯ  

รายการอบรม/ศึกษาฯ (ชั่วโมง) 
หน่วยงาน
ผู้จัดการ

อบรม/ศึกษาฯ 

 
จ านวนชัว่โมง 

๑. ร.ท. XXX   XXX  √  อบรมครูทหารชั้นสูง ปี งป.๖๐  
- เร่ืองการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

ยศ.ทบ. ๕ วัน (๔๐ ชม.) 

๒. ร.ต. XXX   XXX √   เข้าร่วมสัมมนา ของ กช. 
- เร่ือง แนวทางการคัดเลือกครูอาจารย์
ของ กช. จากผู้มีประสบการณ์สนาม 

กช. ๒ วัน (๑๖ ชม.) 

        

 
 
 



๕-๔-๒๕ 
 

 
ตำรำง ๒.๒.๓  ตัวอย่างสรุปข้อมูลการน าความรู้ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เพิ่มเติมมาใช้ประโยชน์ 

ล าดับ รายชื่อ 

คร
ู   

อา
จา

รย
 ์

บุค
ลา

กร
ฯส

นับ
สน

ุนฯ
 

 
รายการอบรม/ศึกษาฯ (ชั่วโมง) 

การน าไปใช้ประโยชน ์

บร
รย

าย
 ขย

าย
ผล

ใน
 รร

. 

ปร
ับป

รุง
เอก

สา
รก

าร
สอ

น 

ปร
ับป

รุง
กา

รท
 างา

น 

สร
้างน

วัต
กร

รม
 

เขีย
นบ

ทค
วา

ม 

อื่น
 ๆ(

ระ
บุ)

 

๑. ร.ท. XXX   XXX  √  อบรมครูทหารชั้นสูง ปี งป.๖๐  
- เร่ืองการวัดและประเมินผลการเรียนรู ้

 √     

๒. ร.ต. XXX   XXX √   เข้าร่วมสัมมนา ของ กช. 
- เร่ือง แนวทางการคัดเลือกครูอาจารยข์อง 
กช. จากผู้มีประสบการณ์สนาม 

 
√ 

     
 

            

สูตรกำรค ำนวณ ๒.๒.๑ ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ไดร้ับการอบรม/ศกึษาเพิ่มเตมิ  
                               อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ช่ัวโมง /คน/ป ี 

 
 

จ านวนครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท่ีได้รบัการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม  
อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ช่ัวโมง /คน/ป ี X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัตงิาน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑ คะแนน 

สูตรกำรค ำนวณ ๒.๒.๒  ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทีไ่ด้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเตมิ 
                               น ามาใช้ประโยชน์ (เกณฑ์ที่ ๓) 

 
 

จ านวนครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท่ีได้รบัการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม  
แล้วน ามาใช้ประโยชน ์ X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัตงิาน 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม
ฯ เท่ากับ ๑ คะแนน 
 
 
ตัวบ่งชี้  ๓.๑ กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร 

เกณฑ์ที่ ๑ เอกสารแสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  จะต้องครอบคลุม องค์ประกอบต่างๆ และขั้นตอนการด าเนินงาน ใน
การบริหารหลักสูตรทุกหลักสตูร เช่น บุคลากรที่ท าหน้าท่ีต่างๆ งบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ เอกสารต ารา สื่อการสอน กระบวนการ
สอบเข้า/การคัดเลือกผู้เรียน การวัดและประเมินผล ตลอดจนการประเมินหลักสูตร โดยจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติ ข้ันตอนการปฏิบัติ 
หรือ flow chart ที่ชัดเจน     
แนวทำงกำรจัดท ำข้อมูล สูตรกำรค ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 



๕-๔-๒๖ 
 

 

 

 
ตำรำง ๓.๑.๑ ตัวอย่าง การจัดท าตารางสรุปการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 

ล าดับ 

 

หลักสตูร 

ว/ด/ป/  
ที่ได้รับ

การอนุมัติ
ครั้งล่าสุด 

สรุปผลการประเมิน  
สรุปประเด็นการปรับปรุง

พัฒนา 

ผลการอนุมัต ิ
จากหนว่ยใช ้
ผบช.+ เพื่อน

ร่วมงาน 

 
ผู้เรียน 

 
ครูอาจารย ์

รอ
อน

ุมัต
ิ 

ส่ง
คืน

แก
้ไข

 

อน
ุมัต

ิแล
้ว 

๑. XXXXX 1 มี.ค.50 - ควรฝึกทกัษะ
การสืบค้นขอ้มูล
เพื่อน ามา
วิเคราะห์ข่าวให้
มากขึน้ 
 

  -ควรเพิ่มการใช้
ข้อมูลทางวิชาการ 
มาสนับสนุนหรือ
มาอธิบายเหตุผล
ของการเลือกการ
ปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง  ๆ
ให้มากขึ้น 

- ความรู้
ภาคทฤษฎี
เพียงพอ สว่น
ใหญ่อ่านเองเข้าใจ       
แต่การน ามา
ประยกุต์ใช้
ค่อนข้างยาก    
ควรใช้วิธกีาร 
Discussion กับ
เพื่อน อาจารย์ 
และผู้เชี่ยวชาญ 
มากกวา่    

- ควรเพิ่มการเรียน
ด้วยCase study ที่
เป็นสถานการณจ์รงิที่
เป็น Hot issue   
- ตัวอย่าง 

สถานการณฝ์ึก
ค่อนข้างเก่า 

   ไมท่้าทายและไม่
น่าสนใจ 

 - อาจารย์ประจ ากลุม่
ไม่เพียงพอ 

- ความรูก้่อนเขา้
รับการศึกษา
ผู้เรียนมาความ
แตกตา่งกันส่วน
ใหญ่มีความรู้ใน
ระดับพอใช ้
จึงใช้เวลาสว่น
ใหญ่ท าความ
เข้าใจเนื้อหา
ส าคัญช่วงเวลา
การฝกึน้อย 
- ครูอาจารย์มี
ภารกิจสนับสนุน
หน่วยเหนอืใน
งานเรื่องด่วนท า
ให้การคุมกลุ่มฝึก
ปฏิบัติในบา้งครั้ง
ใช้สัดส่วนครูต่อ
ผู้เรียนไม่
เหมาะสม 
-ข้อสอบเป็น
ปรนัย
ค่อนข้างมาก
ความปรับให้เป็น
อัตนัยและการ
สัมภาษณ ์

  -ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ให้ใช้เหตุการณ์จริงที่เป็นประเด็น
ในพื้นที่ความมั่นคง ใหม้ากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ
สถานการณ์อย่างชัดเจน 
 

  -ปรับชั่วโมงในการฝึก
ปฏิบัตกิารสืบค้นขอ้มูลด้วย
ระบบพี่เลีย้งหาข่าวเพือ่เรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริง 
- ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย 
 

- ปรับกระบวนการฝึกให้มีการ 
AAR หลังการฝกึทุกกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์และให้ผู้เรียนได้ทบทวน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามความ
เข้าใจของตนเองตาม  
Constructivism Theory 
 

- ปรับรูปแบบการบรรยาย
พิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นการ
ให้ผู้เรียนศึกษาขอ้มูลเพื่อ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแทน    
ท าให้ผู้เรียนได้เตรียมการ
ล่วงหน้า 
- ปรับรูปแบบการสอบในวิชา.....
ด้วยการสมัภาษณ์และการ
น าเสนอรายงานจากการค้นคว้า
รายบุคคล 

  

1 
มี.

ค.
59

 

สูตรกำรค ำนวณ ๓.๑.๑    ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัต ิ

 
 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากวันที่อนุมัติครั้งสุดทา้ย 
X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดการศึกษาในปีเดียวกนั 

การแปลผลคะแนน : ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๑.๒  
ตำรำง ๓.๑.๒ คะแนนเกณฑ์ที่ ๔ เทียบบัญญตัิไตรยางศ์ใหค้ะแนน 

 

ปีงบประมำณ 

จ ำนวนหลกัสูตรที่เปิดกำรศึกษำได้รับกำรอนุมัติ  
ไม่เกิน  ๕ ปี  นับจำกวันที่อนุมัติคร้ังสุดท้ำย 

 ๖๐  ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒๕๖๐ ๑ คะแนน     
๒๕๖๑ ๐.๕๐ คะแนน ๑    คะแนน    
๒๕๖๒ ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน   
๒๕๖๓ ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน  
๒๕๖๔ ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๐.๙๐ คะแนน ๑ คะแนน 

 
 



๕-๔-๒๗ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้  ๓.๒ ประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
เกณฑ์ที่ ๑   ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) หมายถึง โครงสรางของรายวิชาแตละรายวิชาที่ประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส าคัญๆ คือ  

 ๑)  ลักษณะและขอมูลทั่วไปของรายวิชา (ช่ือรายวิชา จ านวนหนวยกิต)  
 ๒)  สวนประกอบของรายวิชา (ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคของรายวิชา ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนและช่ัวโมง)  
 ๓)  หัวขอการสอนตลอดหลักสูตร  
 ๔)  การประเมินผล  
 ๕)  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 ๖) อาจมีการเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความจ าเปนและความเหมาะสมของลักษณะวิชา 

การแสดงเล่มหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อน ามาพิจารณาความสอดคล้องของประมวลรายวิชาและแผนการสอน  
ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร(ตอนที่ ๔) ให้ด าเนินการในวิชาที่มีหน่วยกิตทุกวิชา โดย คณะกรรมการ

จะสุ่มประเมิน หลักสูตรละ ๑ วิชา  
แผนการสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับประมวลรายวิชา คณะกรรมการจะสุ่มประเมิน แผนการสอน  

๑ แผนการสอน 
เกณฑ์ที่ ๒   บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง : บันทึกท้ังกรณีที่สอนได้ตามแผนและไม่เป็นไปตามแผนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
ใช้แนวทางตามตัวอย่างตามตัวอย่างที่ ๓.๒.๒ (ข้อ ๑๔ และ ๑๕) 

แนวทำงกำรจัดท ำข้อมูล สูตรกำรค ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 

ตัวอย่ำงที่ ๓.๒.๑ ตัวอย่างแนวทางการเขียนประมวลรายวิชา (Course Syllabus)  
ประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus) 

๑. ชื่อหลักสูตร : ชั้นนายร้อยเหล่า ร.  หมายเลข   ๗ – ก – ล.๒   ชกท.   ๑๕๔๒, ๑๕๖๐ 
๒. ชื่อวิชำ/กลุ่มวิชำ : กลุ่มวิชา พื้นฐาน   จ านวน     ๑๙     ชั่วโมง จ านวน     ๑     . หน่วยกิต 
๓. แผนกวิชำที่รับผิดชอบ: xxxxxx xxxxxx     
๔. ครู อำจำรย์ผู้สอน : ๑. xxxxxx                xxxxxx 

๒. xxxxxx                xxxxxx 
๓. xxxxxx                xxxxxx 

๕. ควำมมุ่งหมำย/วัตถุประสงค์รำยวิชำ :  
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการจัดส่วนราชการของ ทบ. หลักการพื้นฐานการ
รบและโครงสรา้งสนามรบ ระเบียบการน าหน่วย ความหมาย หลักนิยมและตัวอย่างของการปฏิบัติการข่าวสาร และหลัก
นิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงาน เพื่อเสริมทักษะความรู้
ความสามารถของความเป็นผูน้ าและกรรมวิธีการแก้ปัญหาตา่งๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕-๔-๒๘ 
 

 
๖. ตำรำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (น ามาจากหลักสูตร) 

 

ล ำดบั 

 
วัน/เดือน/ป ี

(จ ำนวนชั่วโมง) 

 

หัวข้อกำรเรียน/ขอบเขตกำรสอน 

วิธีกำรสอน  

สื่อ เอกสำร ต ำรำ 

 

ผู้สอน 

บร
รย

ำย
 

ปฏ
ิบตั

 ิ
ศึก

ษำ
ดว้

ยต
นเอ

ง 

๑. .........../.........../...... 
(๒ ชม.) 

การจัดกองทัพบก 
-ภารกิจ หน้าท่ี ตามกฎหมาย 
-ความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก 

 
 
 
√ 

  -รส...... 
-CAI การจัดกองทัพบก 
-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง..... 
- พ.ร.บ.การจัดระเบยีบฯ 

พ.ท.XXXX 

๒. .........../.........../...... 
(๔ ชม.) 

หลักพ้ืนฐานการรบ 
-หลักการพื้นฐานสนามรบ 
-หลักการพื้นฐานด้านยุทธวิธี รุก รับ ร่น ถอย 
- โครงสร้างสนามรบ 
 

 
 
 
√ 

  -รส...... 
-CAI พื้นฐานการรบ 
-เอกสารประกอบการสอน เร่ือง..... 

พ.ต.XXXX 

๓. .........../.........../...... 
(๔ ชม.) 

ระเบียบการน าหน่วย 
-ขั้นตอนการปฏิบัตติามระเบยีบการน าหน่วย
ของ ผบ.ร้อย  
 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 -รส...... 
-เอกสารประกอบการสอน เร่ือง..... 
-ระเบียบ ข้อบังคับ... 

พ.ต.XXXX 

๔. .........../.........../...... 
(๒ ชม.) 

การอ่านแผนที่เข็มทิศ 
-ส่วนประกอบ ตา่งๆ ของเข็มทศิและการใช้เข็มทิศ 
-ชนิดของแผนที่ รายละเอียดของระวาง 
การหาต าแหน่งที่อยู ่
 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 -รส...... 
-เอกสารประกอบการสอน เร่ือง..... 
-เวปไซต์...... 

ร.อ.XXXX 

๕. ........../.........../...... 
(๒ ชม.) 

การอ่านแผนที่เข็มทิศ 
-การใช้เครื่องหาพิกัดดาวเทยีม 
-ความสูงทรวดทรง สญัลักษณ ์ทางทหาร 
 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

-เอกสารประกอบการสอน เร่ือง..... 
-เวปไซต์...... 
-แผนที่  เข็มทิศ  
-application... 

ร.อ.XXXX 

๖. ........../.........../...... 
(๒ ชม.) 

การปฏิบัติการข่าวสาร  
- หลักนิยมการปฏิบตัิการข่าวสาร ทบ. 
- การจัดหน่วยส าหรับการปฏิบัติการข่าวกรอง 

 
√ 

 
√ 

 
√ XXXXXX ร.อ.XXXX 

๗. ........../.........../...... 
(๒ ชม.) 

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ  
- การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการปอ้งกันฯ 

 
√ 

 
√ 

 
√ XXXXXX ร.อ.XXXX 

๘. ........../.........../...... 
(๑ ชม.) 

สอบ     ๖ หัวข้อ ที่เรียน (ครั้งท่ี ๑-๗)  

 
๖. วิธีกำรเรียนกำรสอน : 
 ปลูกฝังการเสริมสรา้งทักษะในการคิดวิเคราะห ์โดยผู้เรียนเปน็ศนูย์กลาง และให้สร้างความเข้าใจด้วยตนเองโดย 
การศึกษาในห้องเรียน  การฝึกปฏิบัติพฒันาทักษะ และใช้กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ และวางแผนแก้ปัญหา 
 ๗. วิธีกำรวัดและประเมินผล : 
 ๗.๑ ความมีวินัย (เข้าเรียนทุกครั้ง ตรงเวลา ๕ % มารยาท/การแต่งกาย ๕ %) ๑๐ % 
 ๗.๒ บันทึกการเรียนรู้ท้ายชั่วโมง (คร้ังละ ๒ % รวมแล้วไม่เกิน ๑๐ %)  ๑๐ % 
 ๗.๓ ความมีส่วนร่วมในชันเรียน (การถามค าถาม/การตอบค าถาม)  ๑๐ %   
 ๗.๔ อ่านหนังสือนอกเวลา/เอกสาร/วารสาร ๑ เล่ม      ๕ %  
 ๗.๕ สอบข้อเขียน        ๒๕ % 

๗.๖ สอบปฏิบัต ิ        ๒๕ % 
 ๗.๗ งานที่ผูส้อนมอบเปน็ผู้ก าหนดให้      ๑๕ % 



๕-๔-๒๙ 
 

        รวม          ๑๐๐ % 
๘. กำรประเมินผล : ใช้วิธีอิงเกณฑ์และองกลุ่มประกอบด้วย 
- อิงเกณฑ์ทั่วไป ให้เกรด A ที่ ๘๕ %  เกรดต่อ ๆ ไปลดลงทุก ๕ % 

A  ๔.๐ ดีมาก  
B+ , B ๓.๕ , ๓.๐ ดี  
C+ ,  C ๒.๕ , ๒.๐ พอใช้  
D+ ,  D ๑.๕ , ๑.๐ อ่อน  
F  ๐.๐ อ่อนมาก (ตก) 

- อิงกลุ่ม แล้วแต่คะแนนโดยรวมที่ผู้เรียนท าได ้
- การประเมินผลสุดทา้ยใช้ดลุยพนิิจของอาจารย์ผูส้อน โดยพจิารณาจากเกณฑ์ทั่วไป และคะแนนกลุ่มประกอบกัน 

๙.   รำยชื่อ หนังสือ และเอกสำรอ่ำนประกอบ 
 - XXXXXX 
 - XXXXXX  
 
ตัวอย่ำงที่ ๓.๒.๒ ตวัอย่างแนวทางการเขียนแผนการสอน  

 

แผนกำรสอน 

๑. ชื่อหลักสูตร : ชั้นนายร้อยเหล่า ร.  หมายเลข ๗ – ก – ล.๒  ชกท.๑๕๔๒, ๑๕๖๐ 
๒. ชื่อวิชำ/กลุ่มวิชำ : กลุ่มวิชา พื้นฐาน  จ านวน  ๑๙ ชั่วโมง จ านวน  ๑ หน่วยกิต 
๓. แผนกวิชำที่รับผิดชอบ: xxxxxx xxxxxx  
๔. ครู อำจำรย์ผู้สอน : xxxxxx                xxxxxx 
๕. คร้ังที่สอน  :   ๑    เร่ือง :   การจัดกองทัพบก เวลา   ๒    ๐  ชั่วโมง 
๖. ควำมมุ่งหมำย/วัตถุประสงค์รำยวิชำ :  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการจัดส่วนราชการของ ทบ. หลักการพื้นฐานการรบและ
โครงสร้างสนามรบ ระเบียบการน าหน่วย ความหมาย หลักนิยมและตัวอย่างของการปฏิบัติการข่าวสาร และหลัก
นิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมทักษะ
ความรู้ความสามารถของความเป็นผู้น าและกรรมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 

๗. เนื้อหำ/สำระส ำคัญ       
ภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก                                           .                                          

๘. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน 
๙. มีความรู ้(K) เร่ือง         ภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก                          . 

๑๐. มีทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)     สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาตามที่ได้มอบหมายให้ว่าถูก หรือ 
หรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่ถูกต้อง  จะต้องเป็นอย่างไร   เพราะอะไร                                                           .                                                                     

๑๑. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)    มีเหตุมีผลโดยกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความเห็นที่แตกต่าง           . 
๑๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  บรรยาย (Lecture)  กรณีศึกษา (Case Study)   และฝึกคิดวิเคราะห์ (Critical 

Thinking)                           .  
๑๓. สื่อการสอน รส., CAI การจัดกองทัพบก,  เอกสารประกอบการสอน เรื่องภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย, พ.ร.บ.  

การจัดระเบียบฯ 
๑๔. แหล่งเรียนรู้ในหรือนอกสถานที่  ไม่มี 

 
 
 
 
 



๕-๔-๓๐ 
 

 
๑๕. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล     ค าถามท้ายชั่วโมง ๒ ข้อ  
๑) ให้ผู้เรียนเขียนโครงสร้างหน่วยของตนเองว่าสัมพันธ์/เชื่อมโยงกับหน่วยงานของเพื่อนที่นั่งข้างเคียงอย่างไร                  
๒) การจัดหน่วย ของหน่วยที่ผู้เรียนสังกัดอยู่ มีการด าเนินการตามพันธกิจของ ทบ.๕ ประการอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                          

เครือ่งมือ   กระดาษค าถาม - ค าตอบ                                                                          . 
๑๖. เกณฑ์การประเมิน    สามารถตอบได้ทั้ง ๒ ข้อ                                                                       .  
๑๗. กิจกรรมเสนอแนะ  ให้ผู้เรียนน าใบงานกรณีศึกษาที่เพื่อนวิเคราะห์ในชั่วโมงแล้ว กลับไปพิจารณาว่าเห็นด้วย 

หรือไม่อย่างไร  
๑๘. บันทึกผลหลังการสอน 

สรุปผลการเรียนการสอน  : ผู้เรียนมีความตั้งใจ สามารถตอบค าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
ภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก ในห้องเรียนได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สถานการณ์จากกรณีศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความกระตือรือร้น  ผู้เรียนมีการถามค าถาม ๕ ค าถาม และเพือ่นนักเรียน
ช่วยตอบและครูช่วยเสริมและสรุปความคิดรวบยอดตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ ในชั่วโมงเชื่อมโยงกับเป้าหมายของ
วิชาและหลักสูตร 
ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข  

ด้านความรู้ความเข้าใจ ( K)   
ปัญหา   :  ผู้เรียน ๕ นาย จาก ๕๐ นาย(ร้อยละ ๑๐ ไม่สามารถตอบค าถามภายในชั่วโมงได้  
แนวทางแก้ไข :  ให้ผู้เรียนทั้ง ๕ นาย น ากลับไปท าที่บ้านและให้มาส่งในวันถัดไปโดยให้เพื่อนที่ท าได้ 
                    เป็นระบบเพื่อนช่วยเพื่อน ๑ ต่อ ๑ 
 
ด้านเกิดทักษะ (P)  
ปัญหา    : ในภาพรวมผู้เรียนสามารถร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาได้แต่มีปัญหากรณีที่ต้องวิเคราะห์เอง  
        เกิดความไม่มั่นใจ หรือต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์นาน กังวลกับความผิดพลาด  
 แนวทางแก้ไข : ฝึกการคิดและตัดสินใจอย่างรวดเร็วทันเวลา โดยศึกษาให้เข้าใจก่อนเข้าเรียนเพื่อเตรียม 
                     ความพร้อมก่อนการเรียนในห้อง 
ด้านเจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรม (A)    
ปัญหา    : ในภาพรวมไม่มีปัญหา มีการแสดงความคิดเห็น การฟังและการถกแถลงกรณีที่ไม่เห็นด้วย 
      อย่างมีมารยาท ให้เกียรติ ไม่มีการลอกงานกันในห้องเรียน 

  

        
ลงชื่อ................................................................ผู้สอน   

                         (.....................................................) 
     วันที…่…………………………….. 

ความเห็นของ หน.แผนกวิชา..................... 
     จัดกระบวนการเรียนรู้ได้เหมาะสมดีมาก ติดตามผลการผู้เรียน ๕ นาย ต่อไป 
 
ลงชื่อ................................................................ หน.แผนกวิชา  

 (.....................................................) 
     วันที…่…………………………….. 
 
 
 
 



๕-๔-๓๑ 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๔ ประสิทธิภำพกำรวัดและประเมินผล 

ตำรำง ๓.๔.๑  รายละเอียดส าหรับการให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๓ มีการด าเนินการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะก่อนและหลังเข้ารับ 
                    การศึกษา (Pre-test และ Comprehensive examination) 

ปีงบประมำณ 

กำรด ำเนินงำน 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑. มีการวางแผน (แผนงาน/โครงการ) ก าหนดเป้าหมาย
และแนวทางการปฏิบัติว่าจะด าเนนิการในหลักสูตรใดและมี
การเตรียมการอย่างไร  

√ 
๑ คะแนน 
 

    

๒. มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
- รร.เหล่าสายวิทยาการ  ด าเนินการในหลักสูตรตาม

แนวทางรับราชการ 
 - รร.หน่วยสายวิทยาการ  ด าเนินการในหลักสูตร

เพิ่มพูนความรูร้ายละเอียดการด าเนินการ  แต่ละปดีังนี ้

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ  
โดยก าหนดร้อยละ .... ของจ านวนหลักสตูร... 
ที่เปิดการศึกษาในปนีั้น เท่ากับ ๑ คะแนน 

 

๒.๑  มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม(๑ หลักสตูร) 
- 

๑ คะแนน 
√    

๒.๒ มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม  
      (ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนหลักสูตร...)   

๑ คะแนน 
√  

 
 

๒.๓ มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม  
      (ร้อยละ ๗๕ ของจ านวนหลักสูตร...) - -  

๑ คะแนน 
√ 

 
 

๒.๔ มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม  
            (ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนหลักสตูร...) - - -  

๑ คะแนน 
√ 

ตำรำง ๓.๔.๒  รายละเอยีดส าหรบัการให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๔  มีการน าผลจากการวดัและประเมนิผลไปพฒันา 
                     ผูเ้รยีนและการจดัการเรยีนการสอน 

ปีงบประมำณ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

 ๑. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการน าผลจากการวัด
และประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงพัฒนาการจัดเรียน
การสอน/หลักสูตร/เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในรุ่นต่อไป 

√ 
๑ คะแนน 
 

    

๒. มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม (ด าเนินการต่อจากตาราง ๓.๔.๑ ) 

- น าผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียน  
   รายบุคคลหรือรายกลุ่ม   (๐.๕๐ คะแนน) 
- น าผลจาก Comprehensive examination 
   ไ ป ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ก า ร จั ด เ รี ย น ก า ร ส อ น /        

หลักสูตร ฯลฯ(๐.๕๐ คะแนน) 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ  
โดยก าหนดร้อยละ .... ของจ านวนหลักสตูร... 
ที่เปิดการศึกษาในปีนั้น เท่ากับ ๑ คะแนน 

๒.๑ การด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 
      (๑ หลักสูตร) - 

๑ คะแนน 
√    

๒.๒ มีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม  
     (ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนหลักสูตร...)   

๑ คะแนน 
√  

 
 

๒.๓ มีการด าเนินการที่เป็นรูปธรรม  
     (ร้อยละ ๗๕ ของจ านวนหลักสูตร...) - -  

๑ คะแนน 
√ 

 
 

๒.๔ มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม  
     (ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนหลักสูตร...)      

 
 
 



๕-๔-๓๒ 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๕ กำรบริหำรทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

เกณฑ์ที่ ๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน  ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ต ารา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ 
คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนต่างๆ เครื่องมือทดลอง ห้องปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ/เครื่องช่วยฝึก  สนามฝึก/แหล่งฝึก
ปฏิบัติ  แหล่งเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการInternet  รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเกณฑ์ที่ ๑ เรื่องการแสดงบัญชีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆ   
ที่แสดงถึงความพร้อม  ความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร นั้น กรณีที่ไม่พร้อม หรือ ไม่เพียงพอให้ระบุความ
ต้องการเพิ่มเติมไว้ด้วย ทั้งนี้ไม่มีผลต่อการให้คะแนน 
เกณฑ์ที่ ๔ วิธีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน  สถานศึกษาสามารถพิจารณาวิธีการในการประเมินแต่
ละหลักสูตรได้ตามตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา เช่น   ใช้แบบสอบถาม การประชุม การสัมภาษณ์ ฯลฯ  

สูตรกำรค ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน  
สูตรกำรค ำนวณ ๓.๕.๑  ร้อยละของหลักสูตรทีม่ีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ 

 
 

จ านวนหลักสตูรที่มีการประเมินสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ ฯ 
X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่จัดการศกึษาในปีนั้น 

     ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน 
 
ตัวบ่งชี้  ๓.๖ กำรน ำผลจำกวิทยำกำรและเทคโนโลยมีำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
เกณฑ์ที่ ๑ แผนงาน/โครงการเป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ   พันธกิจ นโยบาย หลักสูตร 
และเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดเป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ชัดเจน   
เกณฑ์ที่ ๒ การน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระบุให้ชัดเจนว่าใช้วิทยาการเรื่องใดและใช้เทคโนโลยีใด  
ตัวอย่าง หลักฐานได้แก่ บันทึกในแผนการเตรียมสอนและท้ายแผนการสอน  ภาพถ่ายกิจกรรม  การสาธิตการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี 
เป็นต้น   

แนวทำงกำรจัดท ำข้อมูล สูตรกำรค ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 

ตำรำง ๓.๖.๑  ตัวอย่าง แนวทางการจัดท าตารางสรุปข้อมูลจัดการเรียนการสอนที่น าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และน าผล 
                    การประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

รำยชื่อ อำจำรย์ผู้สอน หลักสูตร/วชิำ/เนื้อหำ/ วิทยำกำรและ
เทคโนโลยีที่น ำมำใช้ 

ผลกำรน ำวิทยำกำรและ
เทคโนโลยีที่น ำมำใช้ 

แนวทำงกำรปรบัปรุง
พัฒนำต่อไป 

๑. พ.ต.XXX ลส. : ชั้นนายร้อยเหล่า ช.  
วิชา : แผนที่เข็มทิศ 
เนื้อหา: การใช้เครื่องหา
พิกัดด้วยดาวเทียม 

- เครื่องหาพิกัด
สัญญาณดาวเทียม GPS 
ยี่ห้อ GARMINรุ่น 
OREGON 650 

ข้อดี ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียนสามารถแก้ปัญหา
โจทย์และปฏิบัติได้ตามเวลาที่
ก าหนด 
ข้อจ ากัด 
การสาธิตในหอ้งเรียนมีปัญหา
เร่ืองสัญญาณและจ านวน
เครื่องต่อผู้เรียน   ๑:๑๐ 
(มาตรฐาน ๑:๔) 

- ดู VDO สาธิตในห้องเรียน 
-ปรับการสาธิตเป็นที่สนาม
หน้าห้องเรียน 
-ขอยืม GPS จาก หนว่ย.......
จ านวน....เครื่อง  และ
ประชุมพิจารณา เสนอความ
ต้องการในแผนจัดหาต่อไป 

๒. ร.อ.XXX ลส.: ชั้นนายพันเหล่า ช.  
วิชา: สะพานเครื่องหนุนมั่น 
เนื้อหา: การใช้ทหารช่าง
สนับสนุนในการช่วยเหลอื
และบรรเทาสาธารณภัย 

- องค์ความรู้ในสร้าง 
สะพานเพื่อการใช้ใน
การช่วยเหลือและ
บรรเทา 
สาธารณภยั 
 

ข้อดี ฝึกผู้เรียนให้คิดวิเคราะห ์
ความเชื่อมโยงของการสร้าง
สะพานเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีมา
ประยุกต์ใช้ในการชว่ยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย 
ข้อจ ากัด สื่อการสอนไม่ชัดเจน
(ใช้ภาพสะพาน) 

-ปรับเป็นคลิป VDO การ
สร้างสะพาน และให้ผู้เรียน
ค้นหาคลิป VDO 
สถานการณ์   สาธารณภยั
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและได้คิดวิเคราะห์การ
น าไปใช้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๓.      

หมายเหตุ  การสรุปข้อมูล  อาจารย์ ๑ นาย ต่อ ๑ เรื่อง ใหส้รุปแต่ละแผนกวิชาก่อน แล้วสรุปเป็นภาพรวมของสถานศึกษา  
 
 
 



๕-๔-๓๓ 
 

สูตรกำรค ำนวณ  ๓.๖.๑  ร้อยละของครู อาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือ 
                                  หน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 

จ านวนของครู อาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือ
หน่วยงานอ่ืนได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบตัิหน้าที่สอน 

การแปลผลคะแนน : ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๖.๑ 

ตำรำง ๓.๖.๑ การให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๕ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้คะแนน  

 

ปีงบประมำณ 

ร้อยละของครู อำจำรย์น ำวิทยำกำร เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ ที่พัฒนำขึ้นหรือผลจำกบุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นได้พัฒนำขึ้นมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

 ๖๐  ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ 
๒๕๖๐ ๑ คะแนน     
๒๕๖๑ ๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน    
๒๕๖๒ ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน   
๒๕๖๓ ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน  
๒๕๖๔ ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๐.๙๐ คะแนน ๑ คะแนน 

 
 

 

ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร/งำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์  
               และน ำมำใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์ที่ ๑ แผนงานและหรือโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/สร้างสรรค์เป็นไปตามความต้องการหรือความ
พร้อมของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพให้ชัดเจน 
 สถานศึกษาต้องก าหนดประเภทผลงานทางวิชาการให้ชัดเจนว่า สถานศึกษาต้องการ ที่จะผลิต 
ปรับปรุง พัฒนา หรือเรียบเรียง มีอะไรบ้าง เช่น  เอกสารประกอบการสอน, แนวสอน, ต ารา, คู่มือการฝึก, แบบฝึก,สื่อ
การสอน, บทความ, เครื่องช่วยฝึกท่ีพัฒนาขึ้น, สิ่งประดิษฐ์, โปรแกรม, เทคนิคการสอน, วิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ  
เกณฑ์ที่ ๓ ครูอาจารย์ที่น ามาค านวณ เป็นครูอาจารย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ครู อาจารย์ ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป 

แนวทำงกำรจัดท ำข้อมูล สูตรกำรค ำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน 
สูตรกำรค ำนวณ ๔.๑.๑ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบตัิงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย/งานสร้างสรรค ์

ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
ครบ ๑ ปี มผีลงานทางวิชาการ/งาน

สร้างสรรค/์งานวิจัย 
= 

จ านวนครูอาจารย์ที่ปฏิบตัิงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/ 
งานวิจัยงาน/สรา้งสรรค ์ X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์ทั้งหมด(ท่ีปฏิบัติงาน ๑ ปีขึ้นไป) 

ตำรำง ๔.๑.๑ การแปลผลคะแนนท่ีได้จากสูตรการค านวณ ๔.๑.๑ 

ปีงบประมำณ 
ร้อยละของครูอำจำรย์ท่ีปฏิบัติงำนครบ ๑ ปี  

มีผลงำนทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์/งำนวิจัย 
 ๔๐  ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

๒๕๖๐ ๑ คะแนน     
๒๕๖๑ ๐.๕๐ คะแนน ๑คะแนน    
๒๕๖๒ ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน   
๒๕๖๓ - ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน  
๒๕๖๔ - - ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐คะแนน ๑ คะแนน 

 
 



๕-๔-๓๔ 
 

ตัวบ่งช้ี ๕.๑ กำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมช ำนำญและควำมพร้อมของสถำนศึกษำที่เป็นประโยชน์ 
                ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 
    

เกณฑ์ที่ ๑  แผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการตามความช านาญที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม จะต้องก าหนด
เป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพให้ชัดเจน  
 การบริการวิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนให้ครูอาจารย์น าความรู้และประสบการณ์ตามความช านาญไปบริการวิชาการแก่
หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานใน ทบ.  หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน และชุมชนหรือสังคม เป็นต้น  ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ความพร้อมของสถานศึกษาโดยไม่กระทบต่อภารกิจหลักของสถานศึกษา   
 ตัวอย่าง กิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การสอนนอกหน่วย  การร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะต่างๆ         การเขียนบทความ
เผยแพร่ความรู้ในช่องทางต่างๆ  การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การสาธิต เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  
การเป็นล่ามภาษา การบรรยายให้ความรู้หรือการสาธิตให้แก่คณะศึกษาที่มาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน การไปประชุมให้ความเห็นในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความช านาญของสถานศึกษา ฯลฯ  

สูตรกำรค ำนวณและตำรำงแปลผลคะแนน 
สูตรกำรค ำนวณ ๕.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบตัิงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย 
 
ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงาน
ครบ ๑ ปี ท ากิจกรรมการบริการทาง
วิชาการ 

= 

จ านวนครูอาจารย์ที่ปฏิบตัิงานครบ ๑ ปี  
ท ากิจกรรมการบริการทางวิชาการ X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์ทั้งหมด(ท่ีปฏิบตัิงาน ๑ ปีขึ้นไป) 

ตำรำง ๕.๑.๑  ตารางก าหนดคะแนน ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มสี่วนร่วมในการด าเนิน 
                   กิจกรรมการบริการทางวิชาการ ตามปีงบประมาณ 

ปีงบประมำณ 
ร้อยละของครูอำจำรย์ท่ีปฏิบัติงำนครบ ๑ ปี  

มีกิจกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำร ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 ๔๐  ๕๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 

๒๕๖๐ ๑ คะแนน     
๒๕๖๑ ๐.๕๐คะแนน ๑ คะแนน    
๒๕๖๒ ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน   
๒๕๖๓ - ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน  
๒๕๖๔ - - ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ กิจกรรมกำรปลูกฝังและสร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ทหำรและควำมเป็นพลเมืองท่ีดี 

ค ำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน 
เกณฑ์ที่ ๑ และ เกณฑ์ที่ ๒  สถานศึกษาจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียน เข้าร่วม กิจกรรมปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความ
เป็นพลเมืองที่ดี  ผ่านการท ากิจกรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ๒) ด้านเสริมสร้าง พัฒนา
ภาวะผู้น าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ ๓) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๕) ด้านการกีฬา
และนันทนาการทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย ๓ ใน ๕ ด้าน ด้านที่ ๑ และ ๒ จะต้องด าเนินการทุกหน่วย 
ส าหรับด้านที่ ๓-๕ ใหเ้ลือกด าเนินการได้ ๑ ด้าน 
 การให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๑  
  - ถ้ามีแผนการจัดกิจกรรมครบ ๓ ด้าน เท่ากับ ๑ คะแนน ถ้ามี ๒ ด้าน เท่ากับ (๐.๕๐ คะแนน) ถ้ามี ๑ ด้าน  
(๐.๒๕ คะแนน)    
 การให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๒  
  - ถ้ามีการจัดกิจกรรมครบ ๓ ด้าน เท่ากับ ๒ คะแนน ถ้ามี ๒ ด้าน เท่ากับ (๑ คะแนน) ถ้ามี        ๑ ด้าน  
(๐.๕๐ คะแนน) 
 
 



๕-๔-๓๕ 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ 
เกณฑ์ที่ ๑ – ๕ 

   กระบวนการงบประมาณของ ทบ. ประกอบด้วย   
    ภาคการจัดท างบประมาณ  = การจัดท ากรอบงบประมา ค าของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ 
    ภาคการบริหารงบประมาณ = การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  การขอเงินประจ างวด การสั่งจ่ายงบประมาณและ
การควบคุมงบประมาณ 
    ภาคการติดตามและประเมินผล  = การติดตามการด าเนินงาน การประเมินผลด้านกระบวนการท างานและด้านผลการ
ด าเนินงาน 
 เกณฑ์ที่ ๕ การแปลผลคะแนน ขอ้ ๑ - ๓ ใช้เกณฑ์การแปลผลการค านวณศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ ตาม
ตาราง ๗.๔.๓ 
ตำรำง ๗.๔.๑  ค าที่ใช้ในตัวบ่งช้ีที่ ๑๗ และค าจ ากดัความ 

ค ำที่ใช้ ค ำจ ำกัดควำม 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ   เงินเหลือส่งคืน ทบ. 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งในแผน และนอกแผนงบประมาณ 

งบค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน/
โสตทัศนูปกรณ์,ค่าอุปกรณ์การฝึก/
เครื่องช่วยฝึก   

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือเพื่อสร้าง- 
องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน  เช่น  โปรเจคเตอร์,คอมพิวเตอร์,  
เทคโนโลยีสนับสนุน การเรียนการสอนอื่นๆ 

งบค่านวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้   

งบประมาณที่ใช้จ่ายเพื่อ การสร้างความรู้ให้กับผู้เรียน  เช่น  ค่าจัดหาหนังสือส าหรับห้องสมุด 
ค่าสารสนเทศ, ค่าอินเตอร์เน็ตส าหรับบริการผู้เรียน  ค่าจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

งบประมาณวัสดุฝึก/ 

ค่าเครื่องช่วยฝึก   

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอน  รวมทั้งใช้เพื่อจัดท า/ซื้อต าราเรียน  รวมทั้ง สป.๓, สป.๕, เป้า 

งบประมาณส าหรับการพัฒนาครู-
อาจารย์ และบุคลากรใน รร.  

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ของบุคลากร   

งบด าเนินการจัดการศึกษา  หรือ
งบด าเนินการ 

งบรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ   ค่าสาธารณูปโภคและให้หมายรวมถึง  รายจ่ายที่ให้ใช้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดเพื่อการบริหารงานประจ า  ซึ่งมิใช่รายจ่ายในงบบุคลากร  
งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  หรือ งบรายจ่ายอื่น 

 

ตำรำง ๗.๔.๒  แบบพิมพ์หลักในการจัดท างบประมาณของ ทบ. 
ขั้นการจดัท า/เสนอค าของบประมาณ ขั้นการเสนอความตอ้งการงบประมาณ ขั้นการรายงานแผน/ผลการใช้จา่ย งป. 

ทบ.๕๐๐ - ๑๑๑ สรุปเปรียบเทียบค าขอ งป. 
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๒ สรุปค าขอ งป. 
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๓ สรุปเปรียบเทียบ งป. 
                     จ าแนกตามงบรายจ่าย 
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๔ รายละเอียดค าขอ งป. 
                     ประเภทงบลงทุน 
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๕ การวิเคราะห์ค าขอ งป. 
ทบ.๕๐๐- ๑๑๖  รายละเอียดค าขอ งป. 

ทบ.๕๐๐ - ๑๒๑ สรุปเปรียบเทียบความต้องการ งป. 
ทบ.๕๐๐ - ๑๒๒ สรุปความต้องการ งป. 
ทบ.๕๐๐ - ๑๒๓ สรุปความต้องการ งป. 
                       จ าแนกตามงบรายจ่าย 
ทบ.๕๐๐ - ๑๒๔ ความต้องการ งป. งบลงทุน 
ทบ.๕๐๐ - ๑๒๕ การวิเคราะห์ความต้องการ งป. 
ทบ.๕๐๐ - ๑๒๖ รายละเอียดความต้องการ งป. 

ทบ.๕๐๐ - ๑๕๑ แผนปฏิบัติงาน 
ทบ.๕๐๐ - ๑๕๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ทบ.๕๐๐ - ๑๕๓ รายงานแผนและผลการใช้จ่าย 
                       งบประมาณ ประจ าไตรมาส 
ทบ.๕๐๐ - ๑๖๑ การเสนอขออนุมัติเงนิประจ างวด 
ทบ.๕๐๐ - ๑๖๒ การขออนุมัติโอนเงินประจ างวด  
                       ไปใช้ใน งวดงบประมาณถัดไป 

สูตรกำรค ำนวณ ๗.๔.๑  ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร            

   
 

เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ X ๑๐๐ 
งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 

 
 
 



๕-๔-๓๖ 
 

สูตรกำรค ำนวณ ๗.๔.๒  ร้อยละของงบประมาณสื่อ, โสตทัศนปูกรณ์, อุปกรณ์การฝึก,เครื่องช่วยฝึก,นวัตกรรมและ 
                              การสร้างองค์ความรู้, ระบบห้องสมุด, ระบบสารสนเทศ ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา                                           
 

  

 

งป.ค่าสื่อ,โสตฯ X ๑๐๐ 
งบด าเนนิการจัดการศึกษา 

 
สูตรกำรค ำนวณ ๗.๔.๓  ร้อยละของงบประมาณค่าวัสดุฝึก/ค่าเครื่องช่วยฝึก ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา                                           

 
 

 

งป.ค่าวัสดฝุึก X ๑๐๐ 
งบด าเนนิการจัดการศึกษา 

 

ตำรำง ๗.๓.๓  เกณฑ์การแปลผลการค านวณศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ 
เกณฑ์ ควรปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 
ข้อ ๑ > ๙ ≤ ๙ < ๗ < ๖ < ๕ 
ข้อ ๒ < ๑๕ ≥ ๑๕ > ๒๐ > ๒๕ > ๓๐ 
ข้อ ๓ < ๕ ≥ ๕ > ๗ > ๘ > ๑๐ 

หมายเหตุ  เมื่อน าผลค านวณมาแปลคะแนนแล้วให้รายงานให้ทราบศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณแต่ไม่น ามาคิดคะแนน 



๖-๑ 

 

ส่วนที่ ๖ 
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

 

   การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เป็นเอกสารที่หน่วยด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรายงานผลการประเมินตนเองให้บุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงานต้น
สังกัด และสาธารณชน ทราบถึง ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางการ
พัฒนาของสถานศึกษานั้น 

  วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 ๑. เพ่ือรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตาม  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  และวัตถุประสงค์ ของ

สถานศึกษา 
 ๒. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

    ๓. ใช้เป็นเอกสารในการรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของ ทบ. จะตองจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

จ านวน ๑ เล่ม ให้กรมยุทธศึกษาทหารบก ทุกสิ้นปการศึกษา 
การจัดท า “รายงานการประเมินตนเอง” (SAR) เปนกระบวนการศึกษาตนเองของสถาบันการศึกษา 

แสดงผลการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาว่าได้ด าเนินการตามภารกิจและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
แผนงานที่ก าหนดไวบรรลุผลมากนอยเพียงใด ผานเกณฑมาตรฐานที่ก าหนดไวหรือไม่ เปนการทบทวนการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาดวยตนเอง วิเคราะหตนเอง และคนหา ปญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดจนหา
วิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ดวยตนเอง ในภาพรวม SAR จึงเปนการสะทอนผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาที่ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้รูปแบบในการเขียน SAR สถานศึกษาของกองทัพบก เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน จึงก าหนดเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

 
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองส าหรับสถาบันการศึกษาของ ทบ. 

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  
 
ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนน า 
    - ปกใน 
    - ค าน า 
    - สารบัญ 
      - สารบัญภาพ/สารบัญตาราง (ถ้ามี) 
     - บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 
 

 



๖-๒ 

 

สวนที่ ๑  ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน  
      ๑.๑ ปีที่ให้ข้อมูล ที่ตั้งสถาบัน 
      ๑.๒ ประวัติสถาบัน 
     ๑.๓ สัญลักษณส์ถาบัน 
     ๑.๔ วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
       ๑.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถาบัน   
       ๑.๖ โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
      ๑.๗ รายชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร 
       ๑.๘ รายชื่อกรรมการบริหารสถานศึกษา/กรรมการสภาสถาบัน 
     ๑.๙   ข้อมูลก าลังพล (แยกนายทหารสัญญาบัตร /ประทวน/ลูกจ้าง/พนักงาน) 

    ๑.๑๐ ข้อมูลครู-อาจารย์ (จ าแนกตามคุณวุฒิ/ต าแหน่งทางวิชาการ) 
     ๑.๑๑ หลักสูตรการศึกษา (แยกตามสาขา/ที่จัดการเรียนการสอน) 
     ๑.๑๒ จ านวนผู้เรียน (แยกตามชั้นปี/สาขา/เหล่า) 
     ๑.๑๓ คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา (คุณวุฒิ/อายุ/แผนการเรียน)/จ านวนที่รับ  
     ๑.๑๔ สิทธิของผู้เข้าส าเร็จการศึกษา (ชั้นยศ/คุณวุฒิ/เงินเดือน) 
     ๑.๑๕ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
     ๑.๑๖ งบประมาณ (แยกรายการ) 
                                ๑.๑๖.๑ งบประมาณท่ีขอตั้ง 
                                ๑.๑๖.๒ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
                                ๑.๑๖.๓ งบฝึกศึกษา 
                                ๑.๑๖.๔ งบสื่อโสตทัศนูปกรณ์/ห้องสมุด/สารสนเทศ 
                                ๑.๑๖.๕ งบพัฒนาบุคลากร 
                                ๑.๑๖.๗ งบกิจกรรม 
                 (สถาบันการศึกษา อาจเพิ่มหัวข้ออ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม) 

 ส่วนที่ ๒ การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    เป็นการรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันการศึกษาของกองทัพ/ทบ. รวมทั้งผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยรายงานแยกออกเป็น ๒ ส่วน พร้อมทั้งระบุจ านวนข้อที่ด าเนินการได้ และค านวณเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับ
จ านวนข้อเสนอแนะทั้งหมด 

 ส่วนที่ ๓ ผลด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
   เป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่ก าหนด พร้อมทั้ง

ระบุหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง ตลอดจนประเมินตนเองโดยการให้คะแนนเป็นรายตัวบ่งชี้ และรายมาตรฐาน  
   เมื่อรายงานผลด าเนินงานครบทุกตัวบ่งชี้แล้ว จะต้องสรุปผลการประเมินตนเองเป็นราย

มาตรฐาน พร้อมทั้งระบุจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  



๖-๓ 

 

  ทั้งนี้เมื่อรายงานผลด าเนินงานครบทุกมาตรฐานแล้ว จะต้องสรุปผลการประเมินตนเอง
ในระดับสถาบัน พร้อมทั้งระบุจุดเด่น ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเร่งด่วน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย (กรณี
สถาบันไม่สามารถด าเนินการได้ด้วยสถาบันเอง) 

 ส่วนที่ ๔  ภาคผนวก 
  ๔.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ๓ ปีย้อนหลัง 
  ๕.๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ  
        (ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา)   
ใช้แนวทางการเขียนตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรี   

ขึ้นไป/ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 

แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองส าหรับสถาบันการศึกษาของ ทบ. 
ระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ 

 ประกอบด้วย ๔ ส่วน  ดังนี้ 
 ส่วนน า   หน้าปก  ค าน า  สารบัญ และ ส่วนน า 

 ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา ได้แก่    
  ๑. ที่ตั้งสถานศึกษา 
  ๒. ประวัติสถานศึกษา  

      ๓. สัญลักษณส์ถานศึกษา 
       ๔. วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
        ๕. เป้าหมายของสถานศึกษา/ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ถ้ามี)  
         ๖. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ  
        ๗. รายชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร 
         ๘.  ข้อมูลก าลังพล  
       ๙. ข้อมูลครู-อาจารย์  
       ๑๐. หลักสูตรการศึกษา  
       ๑๑. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
    ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
              เป็นการรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา/ ทบ.  

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่   
 ๑. ส่วนส าคัญ หมายถึง ส่วนที่เขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ 

ในแต่ละมาตรฐาน 
 ๒. ส่วนรายการเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  ที่ใช้ยืนยันการท างานในส่วนส าคัญ 
 ๓. ส่วนสรุปผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางพัฒนาโดยแยก 

เขียนเป็นรายมาตรฐาน 
 



๖-๔ 

 

 ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก ได้แก่ 
รายการเอกสารประกอบ เช่น ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ 

โรงเรียนค าสั่งคณะกรรมการวิทยฐานะของโรงเรียน  บัญชีรายชื่อครูอาจารย์คุณวุฒิและจ านวนปีที่ท าหน้าที่สอน 
และอ่ืนๆ 

หลักการเขียนหลักการเขียนรายงานการประเมินตนเองในส่วนต่างๆ  
๑. ส่วนน า หน้าปก  ค าน า  สารบัญ  

๑.๑ หน้าปก  ค าน า  สารบัญ  
 ๑.๑.๑ หน้าปก  ประกอบด้วย ชื่อหน่วยงานที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง   

ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล  ซึ่งโดยทั่วไปจะยึดถือตามปีงบประมาณ หรือ ปีการศึกษา และวัน/ เดือน/ ปี ที่จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง   

 ๑.๑.๒ ค าน า ควรครอบคลุมสาระส าคัญได้แก่หลักการและเหตุผลที่สถานศึกษา
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาวัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ขอบเขตงานที่ 

 
สถานศึกษารับผิดชอบ  ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง  ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน 
และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง   

  ๑.๑.๓ สารบัญ  ควรเรียงตามล าดับดังนี้  
   ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
   ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
   ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน 
   ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

๒. ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่    
๒.๑ ที่ตั้งสถานศึกษา 
๒.๒ ประวัติสถานศึกษา โดยสังเขป 

  ๒.๓ สัญลักษณส์ถานศึกษา 
  ๒.๔ วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
    ๒.๕ เป้าหมายของสถานศึกษา/ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ถ้าม)ี  
    ๒.๖ โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ(แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  

แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart) และแผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart)  
   ๒.๗ รายชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร 
    ๒.๘  ข้อมูลก าลังพล (แยกนายทหารสัญญาบัตร /ประทวน/ลูกจ้าง/พนักงาน) โดยระบุสถานะ

ก าลังก าลังพล (อัตราเต็ม,อัตราอนุมัติ, บรรจุจริง, ปฏิบัติหน้าที่จริง) สรุปความเพียงพอหรือความต้องการก าลังพล 
    ๒.๙ ข้อมูลครู-อาจารย์ (จ าแนกตามคุณวุฒิ) (แยกนายทหารสัญญาบัตร /ประทวน) ระบุ

สถานะก าลังก าลังพล (อัตราเต็ม,อัตราอนุมัติ, บรรจุจริง, ปฏิบัติหน้าที่จริง) รายวิชา และสรุปความเพียงพอหรือ
ความต้องการครูอาจารย์   

 



๖-๕ 

 

    ๒.๑๐ หลักสูตรการศึกษา แยกหลักสูตรผลิต หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตร
เพ่ิมพูนความรู้ โดยระบุระยะเวลา จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา (ระบุวันที่หลักสูตรได้รับการอนุมัติ) อาจระบุจ านวนผู้
รอเข้ารับการศึกษา(ถ้ามีข้อมูล)   

    ๒.๑๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร(ถ้ามี) 
๓. ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
   เป็นการรายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและ 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา/ ทบ. โดย
น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาโดยระบุให้ชัดเจนว่า    

๓.๑ ไดน้ าข้อเสนอแนะใดไปปรับปรุง/พัฒนา  
     ๓.๒ ปรับปรุงอย่างไร  ก าหนดเสร็จเมื่อใด 
     ๓.๓ ปรับปรุง/พัฒนา อย่างไร  

    ๓.๓ ใคร/หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ติดตาม การพัฒนาผลงานและวิธีการ 
ท างานนั้น  

     ๓.๔ ผลการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนามีผลเป็นอย่างไรบ้าง 
 ๔. ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่   

    ๔.๑ ส่วนส าคัญ คือ ผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน ควรแสดง 
ข้อมูลว่าสถานศึกษาได้ท างานหรือสร้างผลงานบรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ไว้หรือไม่   

 ๔.๑.๑ หลักการเขียนผลการด าเนินงาน มีดังนี้ 
      ๔.๑.๑.๑ แสดงความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หมายถึง การบรรยายผล 

การด าเนนิงานที่ถูกต้องตามความเป็นจริงและเขียนสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ หรือเกณฑ์การ
พิจารณาที่ก าหนด 

  ๔.๑.๑.๒  เขียนบรรยายผลการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ควรใช้ค าท่ี 
สม่ าเสมอ (Consistency) ตลอดทั้งเล่ม 

      ๔.๑.๑.๓ เขียนรายงานผลการด าเนินงาน เรียงล าดับตามตัวบ่งชี้คุณภาพและ 
เกณฑ์การพิจารณา (Criteria)  โดยเขียนเฉพาะผลการท างานที่ท าไปแล้วจริง  ไม่เขียนสิ่งที่จะท า  (สิ่งที่จะท าอาจ
เขียนไว้ในแนวทางการพัฒนา)  ทั้งนี้  เพื่อให้อ่านง่ายอาจเขียนแยกเป็นย่อหน้าในแต่ละตัวบ่งชี้ 

  ๔.๑.๑.๔ เขียนตอบให้ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลทั้งเชิง 
ปริมาณ(เช่น แสดงค่าร้อยละ เป็นต้น) และเชิงคุณลักษณะ (เช่น  เขียนบรรยายการวิธีการจัดการความรู้ เป็นต้น) 

  ๔.๑.๑.๕ ระบุรายการ หลักฐาน/ เอกสารอ้างอิง  ส าหรับทุกผลการด าเนินงาน 
เพ่ือแสดงความน่าเชื่อถือและใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาต่อยอด 

  ๔.๑.๑.๖ เขียนให้ผู้อ่านหรือผู้ที่ใช้รายงานการประเมินตนเอง  มองเห็นสภาพ 
ของการท างาน/ ผลงานชัดเจน  เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการท างาน หรือ ผลงาน หรือ ประสิทธิผล 

  ๔.๑.๑.๗ เขียนให้ชัดเจนว่า เกณฑ์การพิจารณาใด  ด าเนินการอย่างไร 
          ๔.๑.๑.๘ เมื่อน าผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  คือ  ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมิน พบว่า  สถานศึกษามีคุณภาพผลการด าเนินงานอยู่ในระดับใด (ได้คะแนน ๑ - ๕)   
 



๖-๖ 

 

    ๔.๑.๑.๙ แสดงผลการตัดสินรายเกณฑ์การพิจารณาว่า ได้คะแนนเท่าใด ซึ่งได้
จากการเปรียบเทียบระหว่างผลการด าเนินงานจริง กับ เกณฑ์การพิจารณา 
   ๔.๑.๑.๑๐ แสดงผลการตัดสินรายตัวบ่งชี้  โดยระบุค่าคะแนนตามเกณฑ์การ
ตัดสินที่ก าหนดไว้ ๕ ระดับ ตามเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดไว้ส าหรับแต่ละตัวบ่งชี้ 
   ๔.๑.๑.๑๑ แสดงผลการตัดสินผลการด าเนินงานรายมาตรฐาน  ซึ่งได้จากการ
หาค่าเฉลี่ยของคะแนนตัวบ่งชี้ในตัวบ่งชี้นั้น และระบุค่าคะแนนตามเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดไว้ ๕ ระดับ 
   ๔.๑.๑.๑๒ แสดงผลการตัดสินผลการด าเนินงานในภาพรวม  โดยน าผลคะแนน
ของแต่ละมาตรฐานคูณด้วย ค่าน้ าหนักของมาตรฐานนั้น  จากนั้น  น ามาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมทั้ง ๗ 
มาตรฐานและระบุค่าคะแนนตามเกณฑ์การตัดสินที่ก าหนดไว้ ๕ ระดับ 
 ๔.๒ ส่วนรายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  ที่ใช้ยืนยันการท างานในส่วนส าคัญมีวัตถุประสงค์ 
การเขียนรายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง เพ่ือให้ผู้อ่านรายงานการประเมินตนเอง  มีความสะดวกและรวดเร็วใน
ค้นหาค้นหารายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือให้เข้าใจวิธีการด าเนินงานมากขึ้น  โดยแสดงรายการเอกสาร/ หลักฐาน
อ้างอิง มีหลักการเขียนดังนี้ 
   ๔.๒.๑ แสดงรายการเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง ครบตามจ านวนที่ถูกอ้างอิงในส่วน
รายงานผลการท างาน 
 
   ๔.๒.๒ เรียงล าดับเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  ตรงตามล าดับที่เขียนไว้ในส่วน “ผลการ
ด าเนินงาน”  
   ๔.๒.๓ เขียน เรียงล าดับตัวเลข โดย ๒ ตัวแรกเป็นเลขตัวบ่งชี้ ตัวที่ ๓ เป็นล าดับเกณฑ์ 
ตัวที่ ๔ ขึ้นไปเป็นล าดับเอกสารใส่วงเล็บไว้  ดังนี้ เขียนไว้ตรงส่วนใต้ “ผลการด าเนินงาน” ตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง
ที่ ๒ ของตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ในเกณฑ์ท่ี ๓ เขียนเป็น “เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๑,๓,(๒) 
 
 

          เอกสาร ๑.๑.๓.๒ 
 
 
  ๔.๓ ส่วนสรุป ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางพัฒนาโดยแยก 
เขียนเป็นรายมาตรฐานเขียนสรุปผลการประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบโดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา  และแนวทางการพัฒนา 

๔.๓.๑ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 
           ให้พิจารณาเริ่มจากการเทียบผลกาสารด าเนินงานกับเกณฑ์การพิจารณาของแต่

ละตัวบ่งชี้ของแต่ละมาตรฐาน ตลอดจนผลการตัดสินให้ค่าคะแนนผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ  ดังนี้ 
           จุดแข็ง  หมายถึง   ผลงาน/ วิธีการด าเนินงาน  บรรลุผลสูงกว่าเกณฑ์การ

พิจารณาของแต่ละตัวบ่งชี้และเกณฑ์ตัดสิน  ทั้งนี้  แม้พบว่าเป็นจุดแข็งก็ควรเสนอแนวทางการพัฒนาไว้ด้วย 
           จุดที่ควรพัฒนา หมายถึง  ผลงาน/ วิธีการด าเนินงาน  บรรลุผลต่ ากว่าเกณฑ์การ

พิจารณาของแต่ละตัวบ่งชี้และเกณฑ์ตัดสิน 

ตัวบ่งช้ี 

ล ำดับเกณฑ์ในตัวบ่งช้ี 

ล ำดับเอกสำรอ้ำงอิงเริม่จำก ๑- …

จ ำนวนเอกสำรทั้งหมดที่ใช้อ้ำงอิง
ในเกณฑ์นั้น 



๖-๗ 

 

 การเขียนแนวทางการพัฒนา การเขียนแนวทางการพัฒนาต้องให้มีความ 
ชัดเจนในการน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 

   ๑. จะปรับปรุง/ พัฒนา  ผลงานและวิธีการท างานเรื่องใด  เพ่ืออะไร  
   ๒. จะปรับปรุง/ พัฒนา  ผลงานและวิธีการท างานอย่างไร  
   ๓. ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ/ ติดตาม การพัฒนาผลงานและวิธีการ

ท างานนั้น   
   ๔. ผลงาน/ วิธีการท างาน  เรื่องที่ต้องการพัฒนาวางแผนให้ด าเนินการเสร็จ

เมื่อใด  
๕. ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก ประกอบด้วย  เอกสารเพิ่มเติม  เพ่ือเพ่ิมความสมบูรณ์ของรายงานการ 

ประเมินตนเอง   โดยจัดไว้ในส่วนสุดท้ายของรายงาน  เช่น  สถิติข้อมูลต่าง ๆ  รายการสิ่งอุปกรณ์ และรายชื่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖-๘ 

 

ตัวอย่าง  การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

ของ 

 

ชื่อสถาบัน/ รร. ............................................................ 
 

ประจ าปีงบประมาณ / ปีการศึกษา ...................... 
 

(ระบุห้วงเวลา .............................................................) 
 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน  

 

 

 

                                 วัน / เดือน / ปี ที่รายงาน 
……………………………………………… 

 
 
 

 

ตราของสถาบัน/ โรงเรียน 

ปก 



๖-๙ 

 

 
 
 
 

  ควรครอบคลุม 

- วัตถุประสงค์ 

- องค์ประกอบที่เก่ียวข้อง 

- ช่วงระยะเวลาของการด าเนินการ 

 

                ลงนาม ...................................หัวหน้าหน่วยงาน 

                วัน/ เดือน/ ปี 

 

 

ตัวอย่างการเขียนค าน า 

รายงานการ ประเมินตนเองของสถาบัน/ รร. ..................................... เป็นการท ารายงานการประเมิน
ตนเอง  ประจ าปีงบประมาณ/ ปีการศึกษา...............................ตั้งแต่ .................. ถึง ................... โดยมีจุดมุ่ งหมาย
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางของ ทบ. พร้อมทั้งได้
น าเสนอผลการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ 
ในการวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนา ............................ ต่อไป 

 
 
 

ลงนาม ...................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                  วัน/ เดือน/ ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 



๖-๑๐ 

 

สารบัญ 

หน้า 

ค าน า              ก 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา          
ส่วนที่ ๒  รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงาน 

- มาตรฐานที่ ๑                             x 
- มาตรฐานที่ ๒          x  
- มาตรฐานที่ ๓          x  
- มาตรฐานที่ ๔           x 
- มาตรฐานที ่๕           x 
- มาตรฐานที่ ๖             x 
- มาตรฐานที่ ๗           x 
- มาตรฐานที่ ๘           x 
- มาตรฐานที่ ๙           x 

 
ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อสถาบัน, รร. ...........................................................................................  

ที่ตั้ง ............................................................................................................  

ประวัติความเป็นมา 

ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานในภาพรวม 

- ภารกิจในห้วงเวลาที่จัดท ารายงานฯ  (เช่น  จ านวนหลักสูตรและรายชื่อ
หลักสูตร  จ านวนผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร/รุ่น) 

- สถานภาพบุคลากรแยกตามประเภท 



๖-๑๑ 

 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  
๑. ที่ตั้งสถานศึกษา 
๒. ประวัติสถานศึกษา โดยสังเขป 

  ๓. สัญลักษณส์ถานศึกษา 
  ๔. วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
    ๕. เป้าหมายของสถานศึกษา/ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ถ้ามี)  
    ๖. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ(แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  

แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart) และแผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart)  
   ๗. รายชื่อผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร 
    ๘.  ข้อมูลก าลังพล (แยกนายทหารสัญญาบัตร /ประทวน/ลูกจ้าง/พนักงาน) โดยระบุสถานะ

ก าลังก าลังพล (อัตราเต็ม,อัตราอนุมัติ, บรรจุจริง, ปฏิบัติหน้าที่จริง) สรุปความเพียงพอหรือความต้องการก าลังพล 
    ๙.ข้อมูลครู-อาจารย์ (จ าแนกตามคุณวุฒิ) (แยกนายทหารสัญญาบัตร /ประทวน) ระบุสถานะ

ก าลังก าลังพล (อัตราเต็ม,อัตราอนุมัติ, บรรจุจริง, ปฏิบัติหน้าที่จริง) รายวิชา และสรุปความเพียงพอหรือความ
ต้องการครูอาจารย์   

    ๑๐. หลักสูตรการศึกษา แยกหลักสูตรผลิต หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตร
เพ่ิมพูนความรู้ โดยระบุระยะเวลา จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา (ระบุวันที่หลักสูตรได้รับการอนุมัติ) อาจระบุจ านวนผู้
รอเข้ารับการศึกษา(ถ้ามีข้อมูล)   

 
ส่วนที่ ๒  รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ 

 

ตารางที ่.....ผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพเมื่อปี ............ 
 
 
ล าดับ 

 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

 
การด าเนินงานช่ือแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 
 

 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
 

 

ผลด าเนินการ  
รายละเอียด 
ผลด าเนินการ 

 

 
หลักฐาน
เอกสาร 

 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 

ด า
เนิ

นก
าร

แล
้ว 

อย
ู่ระ

หว่
าง

ด า
เนิ

นก
าร

 

ยัง
ไม่

ได
้

ด า
เนิ

นก
าร

 

 มาตรฐานท่ี ..............   

   

   

 มาตรฐานท่ี ..............   

   

   

    

   

   

    

   

   

    

   

   

 
  

ตรวจถูกต้อง 
(ลงชื่อ ) ...................................................  

(..................................................)  
ต าแหน่ง .................................................. 

ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 



๖-๑๒ 

 

 

(ชื่อสถานศึกษา)..................ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานและ 
ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ.         (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จ านวน ๗ มาตรฐาน ๑๘ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 

(แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้สอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. 
โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลที่มีมาตรฐาน 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาและมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการ ๑ ...... 
๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา    ๑ ...... 
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ๑ ...... 
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
    มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร 

๑ ...... 

๕. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน ๑ ...... 
รวม คะแนน ๕ ...... 

 

เพ่ือประเมินคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
หรือไม่อย่างไร และเมื่อไปปฏิบัติงานแล้วได้น าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตร    ไป
ใช้ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยหรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป รร...................
ไดมี้การด าเนิน ดังนี้  

๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาโดยมอบให้..........(ระบุชื่อหน่วยงาน/คณะฯ..) เป็น 
ผู้รับผิดชอบด าเนินการด าเนินการ โดยจัดท าแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบด้วย
..........(ระบุชื่อแผนงาน/โครงการ) (เอกสาร ๑.๑.๑.๑)  

๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมีกิจกรรม
๑........๒.......(อธิบายการด าเนินการ) และได้จัดท าสรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับ
เป้าหมายที่ก าหนด พบว่า......(บรรลุ หรือไม่บรรลุเป้าหมาย  อธิบาย....) และได้ก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
แผนงาน/โครงการในปีต่อไป โดย.......(อธิบาย....) (เอกสาร ๑.๑.๒.๑) 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา โดยได้
แสดงตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบด้วย      ๑) 
ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ๒) ด้านทักษะพ้ืนฐานในการท างาน ๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (เอกสาร ๑.๑.๓.๑) และได้รับแบบประเมินความพึงพอใจกลับคืนในแต่ละหลักสูตร



๖-๑๓ 

 

ตามตารางสรุปโดยน ามาแสดงเป็นหลักฐานให้คณะกรรมการทราบจ านวน....หลักสูตร หลักสูตรละ .... ฉบับ 
(เอกสาร ๑.๑.๓.๒-๓) 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษามีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปมี จ านวน.....หลักสูตร จากทั้งหมด.....หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ.......(ร้อยละ ๑๐๐ของ
หลักสูตร = ๑ คะแนน) (เอกสาร ๑.๑.๔.๑) 

๕. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน ใน
หลักสูตรโดยไดส้รุปหัวข้อ/ประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาที่ได้จากผลการประเมินฯ ประกอบด้วย.....(ระบุประเด็นที่
ต้องปรับปรุงพัฒนา) การน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การ
จัดการเรียนการสอนในปีต่อไป..........(ระบตุัวอย่างหลักสูตร/วิธีการจัดการเรียนการสอน) (เอกสาร ๑.๑.๕.๑) 

 
รายการเอกสารอ้างอิง 
๑. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๑.๑ โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลังกลับไปปฏิบัติหน้าที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๒. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการประเมินโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๑ ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ 
๔. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๒ ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับกลับคืนทุกหลักสูตร 
๕. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๓ ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับกลับคืน 
๖. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๔.๑ ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจที่ได้รับกลับคืนทุกหลักสูตรและเอกสารการค านวณ 
๗. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๕.๑ บันทึกการประชุมประจ าเดือนสรุปประเด็นการปรับปรุงพร้อมแนวทางปรับปรุงพัฒนา 
หมายเหตุ รายการเอกสารล าดับที่ ๓-๗ เป็นเอกสารประกอบในเอกสารหมายเลข ๑.๑.๒.๑ 
 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

                 ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด สอดคล้องกับความต้องการของ
กองทัพบก 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได้ 
๑. มีการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่สามารถวัดได้ทุกหลักสูตร ๑ ...... 
๒. มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร  
    โดยผู้เรียนประเมินตนเองและครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 

๑ ...... 

๓. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ทุกหลักสูตร ๒ ...... 
๔. มีการสรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน 
    การสอนในรุ่นต่อไป 

๑ ...... 

รวม คะแนน ๕ ...... 
 

เพ่ือประเมินว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดหรือไม่ อย่างไร  
โดยผู้ส าเร็จการศึกษาประเมินตนเองและผู้ครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา         
รร...................ได้มีการด าเนิน ดังนี้  



๖-๑๔ 

 

๑. มีการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่สามารถวัดได้ทุกหลักสูตร แสดง 
ดังตารางสรุปคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ครอบคลุม ทั้ง ๓ ด้าน  ได้แก่ ๑) ด้านความรู้ความสามารถทางด้าน
วิชาการ  ๒) ด้านทักษะพ้ืนฐานในการท างาน(จากประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ) และ ๓) ด้านบุคลิกภาพและ
คุณธรรมจริยธรรม (เอกสาร ๑.๒.๑.๑) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  รร................สามารถก าหนดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ได้......หลักสูตร  เนื่องจากมีหลักสูตร.....หลักสูตรที่อาจารย์ต้องประชุมร่วมกันพิจารณาคุณลักษณะที่
เหมาะสมครบ ๓ ด้าน ซึ่งจะด าเนินการให้ครบในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒. มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดยผู้เรียนประเมิน
ตนเองและครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินด าเนินการได้ครบทุกหลักสูตร  หรือด าเนินการได้ใน
หลักสูตร......................เนื่องจาก................................ ได้แสดงตัวอย่างแบบประเมินที่ได้รับกลับคืนจ านวน.....
หลักสูตร (เอกสาร ๑.๒.๒.๑) 

๓. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ทุกหลักสูตร ชื่อผู้รับผิดขอบ/คณะ
กรรมการฯ.........ได้ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ ๖ หลักสูตรจากจ านวน
ทั้งหมด......หลักสูตร มีจ านวนผู้เรียน......นาย ในจ านวนนี้มีผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรจ านวน
.......นาย  คิดเปน็ร้อยละ........ของผู้เรียนท่ีได้รับการประเมิน คิดเป็น.......คะแนน  (ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมด = ๒ คะแนน) (เอกสาร ๑.๒.๓.๑) 

๔. มีการสรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ 
สอนในรุ่นต่อไป โดยผู้รับผิดขอบ/คณะกรรมการฯ.........ได้จัดการประชุมหลังจบการศึกษาและได้จัดท ารายงาน
สรุปผลการประเมินและแนวทางการน าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง คณะกรรมการฯมีความเห็นว่าควรบูรณาการ
ข้อมูลของโรงเรียนที่มีเพ่ือไม่ให้ซ้ าซ้อนโดยน าคะแนนความประพฤติมาใช้ในการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรม
จริยธรรมโดยไม่ต้องประเมินใหม่ส าหรับหลักสูตรที่มีการสอบประมวลรายวิชาใช้คะแนนในการวัดด้านความรู้ และ
ใช้คะแนนฝึกปฏิบัติภาคสนามมาใช้ในการประเมินด้านทักษะ และความปรับการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์กับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกันมากที่สุด  รายละเอียดในรายงานการประชุม (เอกสาร ๑.๑.๔.๑) 
 
รายการเอกสารอ้างอิง 
๑. เอกสารหมายเลข ๑.๒.๑.๑  หนังสืออนุมัติการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒. เอกสารหมายเลข ๑.๒.๒.๑  ตัวอย่างแบบประเมินที่ได้รับกลับคืน 
๓. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๑  ตารางสรุปสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาและ 
          การค านวณ 
๔. เอกสารหมายเลข ๑.๒.๔.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมประจ าเดือนสรุปประเด็นการปรับปรุงพร้อมแนวทาง 
                                           ปรับปรุงพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

001%20ปก.doc


๖-๑๕ 

 

ตารางท่ี ......สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.๑ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ๕ ๔ 
๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๕ ๓.๗๐ 

รวม ๑๐ ๗.๗๐ 
คะแนนเฉลี่ย= ผลรวมของคะแนน ÷ จ านวนตัวบ่งชี ้ ๗.๗๐ ÷ ๒ = ๓.๘๕ 

ระดับคุณภาพ ดี 
การวิเคราะห์มาตรฐานที่  ๑ 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
 ๑........................................................................................................... ............................................... 
 ๒....................................................................................................... ................................................... 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑.................................................................................... ...................................................................... 
 ๒....................................................................................................... ................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑........................................................................................................... ............................................... 
 ๒.................................................................................................... ...................................................... 
 
 
หมายเหตุ 
  เมื่อเขียนผลการด าเนินงานมาตรฐานที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว ในการเขียนผลการด าเนินงานของมาตรฐานที่ 
๒ จนถึงมาตรฐานที่ ๗ ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖-๑๖ 

 

การวิเคราะห์ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 

ตารางท่ี ......สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ตัวอย่าง) 

มาตรฐาน น้ าหนัก คะแนน x 
น้ าหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

๑. คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๐ 38.50 ๓.๘๕ ดี 

๒. คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน 
    การศึกษา 

๑๕ 
60.00 

๔.๐๐ ดี 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน ๓๐ 114.30 ๓.๘๑ ดี 

๔. การสร้างผลงานทาวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
    และการน ามาใช้ประโยชน์ 

๑๐ 
41.00 

๔.๑๐ ดี 

๕. การบริการทางวิชาการ  ๕ 22.55 ๔.๕๑ ดีมาก 

๖. การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้าง 
    ความเป็นพลเมืองที่ดี 

๕ 
25.00 

๕.๐๐ ดีมาก 

๗. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๒๕ 97.50 ๓.๙๐ ดี 

รวม ๑๐๐ 398.85 -  
คะแนนเฉลี่ย= ผลรวมของคะแนน ÷ น้ ำหนัก 398.85 ÷๑๐๐= ๓.๙๙ 

ระดับคุณภาพ ดี 
 

การวิเคราะห์ภาพรวมระดับสถาบัน 
จุดเด่น/จุดแข็ง 
๑............................................................................................................................. ..................... 
๒............................................................................................................ ...................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 
๑............................................................................................................................. ..................... 
๒............................................................................................................................. ..................... 
๓............................................................................................................ ...................................... 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑............................................................................................................................. ..................... 
๒............................................................................................................................. ..................... 
๓.................................................................................................................................................. 



ส่วนที่ ๗  
การค านวณคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

 การค านวณคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา : ส าหรับสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี
และต  ากว่าปริญญาตรี  

 เกณฑ์การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้มี ๕ ระดับ ตามเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การประเมินของ
แต่ละตัวบ่งชี้ 

การคิดค านวณคะแนนเป็นรายตัวบ่งช้ี  มีรายละเอียด ดังนี้ 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ : ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนด

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น ๕ ระดับ คะแนนการประเมินตั้งแต่ ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ การประเมินจะนับ
จ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่
ครบที่จะได ้๑ คะแนน ให้ถือว่าได้๐ คะแนน ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพให้ใช้ผลการด าเนินงาน ๑ ปี ก่อนปีที่หน่วยต้น
สังกัดจะเข้าประเมิน 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ : ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนด
เกณฑ์การประเมินเป็นช่วงคะแนนระหว่าง ๑-๕ โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ จะอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย แล้วน ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ
เท่าไร เท่ากับกี่คะแนน ซึ่งแต่ละตัวบ่งชี้ จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน ๕ ไว้ ตัวบ่งชี้เชิง
ปริมาณให้ใช้ผลการด าเนินงาน ๓ ปีก่อนปีที่จะประเมิน 

การคิดค านวณคะแนนเฉลี ยเป็นรายมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. น าคะแนนที่ได้จากการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ คูณด้วยน้ าหนักของตัวบ่งชี้นั้น ๆ 
๒. น าผลคะแนนที่ค านวณได้จากข้อ ๑ ของแต่ละตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐานมารวมกันหารด้วย 

ผลรวมของน้ าหนักในมาตรฐานนั้น 

 
โดยที่ :  W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญท่ีให้กับตัวบ่งชี้ (ผลรวมของน้ าหนักตัวบ่งชี้ย่อยจะมี 

ค่าเท่ากับน้ าหนักรายมาตรฐานของตัวบ่งชี้ย่อยนั้น) 
I หมายถึง คะแนนของตัวบ่งชี้ย่อยที่ได้จากการประเมินโดยคณะผู้ประเมิน 
N หมายถึง ล าดับที่ของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน ; n = ๑, ๒, ๓,.....,n 

๓. น าผลคะแนนที่ค านวณได้จากข้อ ๒ มาเปรียบเทียบเพ่ือพิจารณาระดับคุณภาพในการจัด 
การศึกษาของสถานศึกษาของแต่ละมาตรฐาน ตามเกณฑ์การตัดสินผล ดังรายละเอียดตามตาราง 
 
 
 
 
 

ช่วงคะแนน     ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐  ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐  ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐  ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 



๗-๒ 

 

๔. ตัวอย่างการจัดท าตารางค านวณและสรุปคะแนนรายมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน X น้ าหนัก 

๑  - ๕ ๕ - ๒๕ 
๑.๑ ร้อยละ - - ๒ - 
๑.๒ ร้อยละ - - ๓ - 

๒  - ๕ ๕ - ๒๕ 
๒.๑ ร้อยละ - - ๑ - 
๒.๒ นาย - - ๑ - 
๒.๓ ร้อยละ - - ๑ - 
๒.๔ ร้อยละ - - ๑ - 
๒.๕ ร้อยละ - - ๑ - 

๓  ร้อยละ ๕ ๕ - ๒๕ 
๔  ข้อ ๕ ๕ - ๒๕ 

รวม ๒๐ - ๑๐๐ 
คะแนนเฉลี ย (ผลรวมของคะแนน ÷ น้ าหนกั =……..) 

๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕.๐๐ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
การคิดค านวณคะแนนการประเมินระดับสถาบัน ค านวณคะแนน ดังนี้ 
๑. ค านวณหาค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ าหนักตามรายมาตรฐาน เฉลี่ยรวม ๑๐ มาตรฐาน ดังสูตร 

การค านวณคะแนนสถาบัน ดังนี้ 
 
 
 

โดยที่ : W หมายถึง น้ าหนักความส าคัญท่ีให้กับมาตรฐาน (ผลรวมของน้ าหนักมาตรฐานจะมี 
ค่าเท่ากับผลรวมของน้ าหนักทั้ง ๑๐ มาตรฐาน) คือ ๑๖๐ คะแนน ; Σ W = ๑๖๐ 

S หมายถึง คะแนนของมาตรฐานที่ได้จากการค านวณในขั้นตอนการค านวณคะแนน 
รายมาตรฐาน 

n หมายถึง ล าดับที่ของมาตรฐาน ; n = ๑, ๒, ๓,....., ๗ 
๒. การพิจารณาระดับคุณภาพของสถาบัน โดยน าผลคะแนนทีค่ านวณได้จากข้อ ๑ มาเปรียบเทียบ 

เพ่ือพิจารณาระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมทุกมาตรฐาน ตามเกณฑ์การตัดสินผล 
ดังรายละเอียดตามตาราง 
 

 

 

 

 

ช่วงคะแนน      ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐  ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐  ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐  ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 



๗-๓ 

 

๓. ตัวอย่างการจัดท าตารางค านวณและสรุปคะแนนรวมของสถาบัน 
 

มาตรฐาน 
 
น้ าหนัก 

ผลรวมของ
คะแนน x 
น้ าหนัก 

คะแนน
เฉลี ย 

ระดับ
คุณภาพ 

๑.  คุณภาพศิษย ์     
๒.  คุณภาพครู/อาจารย ์     
๓.  หลักสตูรและการเรียนการสอน     
๔.  การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า     
๕.  การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา     
๖.  ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม     
๗.  การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม     
๘.  ประกันคณุภาพภายใน     
๙.  อัตลักษณ/์เอกลักษณ ์     
๑๐.  มาตรการส่งเสรมิ     

 คะแนนเฉลีย่ มาตรฐานที่ ๑-๑๐  (ผลรวมของคะแนน ÷ น้ าหนกั =……..) 
 ระดับคณุภาพ   

 

การค านวณคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา : ส าหรับสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง 
และระดับ รร.เหล่าสายวิทยาการ  

เกณฑ์การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้มี ๕ ระดับ ตามเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การประเมินของแต่
ละตัวบ่งชี้ 

การคิดค านวณคะแนนเป็นรายตัวบ่งช้ี  ให้น าคะแนนแต่ละเกณฑ์ในตัวบ่งชี้มารวมกัน ซึ่งจะ 
มีคะแนนเต็มแต่ละตัวบ่งชี้เท่ากับ ๕ คะแนน  
 การคิดค านวณคะแนนเป็นรายมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. น าคะแนนที่ได้จากการประเมินแต่ละตัวบ่งชี้ในมาตรฐานเดียวกันมารวมกัน คูณด้วยน้ าหนักของ 
มาตรฐานนั้น ๆ 

๒.  น าผลคะแนนที่ค านวณได้จากข้อ ๑ หารด้วยจ านวนตัวบ่งชี้ในมาตรฐานนั้นจะได้คะแนนเฉลี่ย
รายมาตรฐาน ดังสูตร   

 

 (ผลรวมของแต่ละตัวบ่งช้ี ÷ จ านวนตัวบ่งช้ี) = คะแนนรายมาตรฐาน   
 

๓. ตัวอย่างการจัดท าตารางค านวณและสรุปคะแนนรายมาตรฐาน   
มาตรฐานที  ๓ คะแนนที ได้ 

ตัวบ่งช้ี ที่ ๓.๑ ๔.๗๐ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี ๓.๒ ๔.๕๐ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี ๓.๓ ๓.๗๐ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี ๓.๔ ๒.๕๐ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี ๓.๕ ๕.๐๐ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี ๓.๖ ๔.๒๕ 

คะแนนมาตรฐานที่ ๓ 
(ผลรวมของคะแนน ÷ จ านวนตัวบ่งช้ี =.....) 

             ๒๔.๖๕÷๖ = ๔.๑๐ 

ระดับคณุภาพ ดี 



๗-๔ 

 

การคิดค านวณคะแนนเฉลี ยการประเมินระดับสถานศึกษารวม ค านวณคะแนน ดังนี้ 
๑. น าคะแนนแต่ละรายมาตรฐาน คูณกับค่าน้ าหนักแต่ละรายมาตรฐาน  
๒. น าผลที่ค านวณได้ตามข้อ ๑ ของแต่ละมาตรฐานมารวมกัน แล้วหารด้วยค่าน้ าหนักรวม ดังสูตร 

 

  
(คะแนนมาตรฐานที่ ๑ x ค่าน้ าหนักมาตรฐานท่ี ๑) +(คะแนนมาตรฐานที่ ๒ x ค่าน้ าหนักมาตรฐานที่ ๒) +…. มาตรฐานท่ี ๗ 
    หารด้วยค่าน้ าหนักรวม (๑๐๐  หรือ ๑๕๐) 
 

 

๓. ตัวอย่างการจัดท าตารางค านวณคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 

มาตรฐาน คะแนน น้ าหนัก ผลรวมของคะแนน x 
น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ ๑  ๕.๐๐ ๑๐ 50 
มาตรฐานที ่๒ ๕.๐๐ ๑๕ 75 
มาตรฐานที่ ๓ ๔.๑๐ ๓๐ 123 
มาตรฐานที่ ๔ ๔.๗๐ ๑๐ 47 
มาตรฐานที่ ๕ ๔.๕๐ ๕ 22.5 
มาตรฐานที่ ๖ ๓.๗๐ ๕ 18.5 
มาตรฐานที่ ๗ ๔.๑๐ ๒๕ 102.5 
รวม มาตรฐานที่ ๑-๑๐ ๓๑.๑๐ ๑๐๐ 438.5 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑-๑๐(ผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนัก ÷ น ้าหนัก =……..) 438.5÷๑๐๐ = ๔.๓๙ 

ระดับคุณภาพ  ดี 
   

 



 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๑. แนวคิดหลักในการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้มีการปรับแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้ความส าคัญกับการประเมินตามสภาพจริง และน าผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของ ทบ. 
สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา  โดยตระหนักถึงการประเมินด้วยความเข้าใจ
สถานศึกษายืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษา และเน้นความร่วมมือเป็นหลัก ภายใต้แนวคิดที่ส าคัญ ๔ ประการ 
คือ  
 ๑.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา นโยบายการศึกษาของ ทบ.  และกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.ด้วยวิธีการ
ประเมินทั้งระบบแบบองคร์วมตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ ผลลัพธ์ 
 ๑.๒ ไม่เพ่ิมภาระงานด้านเอกสาร แก่ผู้รับการประเมิน พิจารณาตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของ
สถานศึกษา ลดเวลาการตรวจเอกสารในสถานศึกษาที่รับตรวจ โดยผู้ประเมินศึกษาเอกสารล่วงหน้าก่อนวันเข้า
ประเมิน และลงพ้ืนที่ประเมินในประเด็นทีก่ าหนด หรือประเด็นที่มีปัญหาข้อขัดข้องแล้วแต่สถานศึกษา 
 ๑.๓ ไม่ตัดสินผลการประเมินว่าผ่านหรือไม่ผ่านแต่ให้ข้อเสนอแนะตามบริบทของสถานศึกษา ค้นหา
ความส าเร็จที่โดดเด่น เสริมแรงพัฒนาอย่างสร้างสรรค์  
 ๑.๔ น าระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศมาสนับสนุนการประเมินคุณภาพและเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ของสถานศึกษา โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เริ่มจัดเก็บเอกสารที่ใช้ในการประเมินในรูป Digital file ทั้งหมด
และพัฒนาไปสู่ระบบการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

๒. แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นกลไกส าคัญต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพแต่ละสถานศึกษา ดังนี้ 
 ๒.๑ วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ๒.๑.๑ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ว่า  สถานศึกษามีระบบและกลไกก ากับการควบคุมคุณภาพใน   
แต่ละมาตรฐาน  
  ๒.๑.๒ เพ่ือตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการปฏิบัติตามระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพที่
ก าหนด โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพ  
   ๒.๑.๓ เพ่ือการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพที่ก าหนด ตามทิศทางสู่เป้าหมายที่วางไว้  
   ๒.๑.๔ เพ่ือให้ข้อคิดเห็น จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้และพันธกิจของ
สถานศึกษาที่ก าหนด  
 ๓. ขั้นตอนการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การเตรียมการก่อนการ
ประเมิน ระหว่างการประเมิน และหลังการประเมิน ดังนี้  
 ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการก่อนการประเมิน    
   ๓.๑.๑ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.  ประชุมชี้แจง
วัตถุประสงค์ ขอบเขต วิธีการในการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ผู้ประเมินทราบ และแบ่งความรับผิดชอบใน
การประเมินแต่ละมาตรฐานให้ผู้ประเมินแต่ละคน 



๒ 

 

 ๓.๑.๒ คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคน ศึกษาและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 
ของสถานศึกษา(ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) ที่สถานศึกษาส่งให้ ยศ.ทบ.)    
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ประธานมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนลงพ้ืนที่ประเมิน 
ณ สถานศึกษา โดยในวันที่ลงพ้ืนที่จะไม่มีการตรวจสอบเอกสารในสถานศึกษา ยกเว้นกรณีที่เอกสารที่ส่งมาไม่
ถูกต้อง ไม่ชัดเจนและไมส่มบูรณ์เพียงพอที่จะวิเคราะห์ได้   
  ๓.๑.๓ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมินร่วมกันตลอดจนปรึกษาหารือ 
อภิปรายแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้เข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล หลักฐาน และก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ โดยใช้แบบฟอร์มเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งประเด็น
ค าถาม  ตลอดจนก าหนดแหล่งข้อมูลที่ต้องการ 
  ๓.๑.๔ จัดท าตารางการประเมิน แจ้งให้สถานศึกษาที่รับการประเมินทราบล่วงหน้า อย่าง
น้อย ๑๕ วัน เพ่ือเตรียมการนัดหมายบุคคลที่จะต้องรับการสัมภาษณ์ จัดเตรียมเอกสารเพ่ิมเติม หรือแจ้ง
หน่วยงานย่อยที่คณะอนุกรรมการประสงค์จะเข้าประเมิน ตลอดจนสามารถเตรียมการด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓.๑.๕ ฝ่ายเลขานุการประสานงานนัดหมายคณะอนุกรรมการฯเพ่ือลงพ้ืนที่ประเมิน
สถานศึกษา 
  ๓.๑.๖ ประสานงานกับสถานศึกษาเพ่ืออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ระหว่างการ
ประเมินเพ่ือประหยัดเวลาในการประเมินและร่วมกันด าเนินการให้เกิดความเรียบร้อย 
   ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การด าเนินการระหว่างการประเมินสถานศึกษา 
     ๓.๒.๑ ชี้แจงท าความเข้าใจกับสถานศึกษาเพ่ือทราบวัตถุประสงค์ของการประเมินและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษา รายละเอียดของ
การประชุมชี้แจงประกอบด้วย 
   ๓.๒.๑.๑ ประธานคณะอนุกรรมการฯ แนะน าคณะอนุกรรมการฯ และแจ้ง
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ๓.๒.๑.๒  ผู้แทนสถานศึกษาแนะน าคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ  
     ๓.๒.๑.๓  เลขานุการฯ แจ้งก าหนดการ วิธีการประเมินให้สถานศึกษาทราบ ว่าจะใช้
วิธีใดบ้าง เช่น ประเมินจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ การสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงาน การสังเกตการท างาน และ
เยี่ยมชมสถานที ่เป็นต้น  
     ๓.๒.๑.๔  ผู้แทนสถานศึกษาแนะน าคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ 
และบรรยายสรุป มีรายละเอียดดังนี้ 
        (๑) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและ
แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
       (๒) สรุปผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
                  ๒.๑ ผลการด าเนินการตามพันธกิจของสถานศึกษา  
             ๒.๒ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
               - สถานศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป บรรยายสรุป ๔ มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพศิษย์ คุณภาพครู/อาจารย์ การฝึกศึกษาวิชาทหารและผู้น า และอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
          - สถานศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี บรรยายสรุป ๔ มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพศิษย์คุณภาพครู/อาจารย์ การปลูกฝังจิตส านึกความเป็นทหาร เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
ความเป็นพลโลก และอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 



๓ 

 

       - สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง บรรยายสรุป ๓ มาตรฐาน 
ได้แก่  คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 
การบริหารและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประสิทธิภาพการวัดและ        
การประเมินผล 
       - รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ๔ มาตรฐาน ได้แก่  คุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพ     
การเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล) การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา (ตัวบ่งชี้ แผนการบริหาร
และการพัฒนาสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา) 
       ๒.๓ ผลการด าเนินงานที่โดดเด่น และเรื่องที่ควรปรับปรุงพัฒนาเร่งด่วน 
     (๓) ปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา  
       (๔) การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
    ๓.๒.๒ คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์การด าเนินงานของสถานศึกษา โดย  
การสังเกตจากสถานที่จริง  และ การสัมภาษณ์  
      ๓.๒.๒.๑  สังเกตจากสถานที่จริง ด้วยการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย ในพ้ืนที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติม ได้แก่ การจัดการเรียน    
การสอน การฝึกปฏิบัติ/สนามฝึก(ถ้ามี) สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตามที่สถานศึกษา
แนะน าหรือตามที่คณะอนุกรรมการสนใจ  
          ๓.๒.๒.๒ การสัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการฯ แบ่งกลุ่มสัมภาษณ ์
       - พบผู้บริหาร  เพ่ือสัมภาษณ์ขั้นต้นเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
แผนด าเนินงานของผู้บริหารและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินการบริหารจัดการของผู้บริหาร (ส าหรับ
ประเด็นค าถามจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
         - สัมภาษณ์ครูอาจารย์และคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา (ครู
อาจารย์ ๒ ท่าน,คณะท างานฯ ๒ ท่าน) 
       - สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย   
       - สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานทีอ่นุกรรมการแต่ละคนรับผิดชอบ 
   ๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมทบทวนอภิปรายผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้
มีความชัดเจนยิ่งขึ้นจนได้ข้อสรุปร่วมกัน   
      ๓.๒.๔ กรณีที่ยังไม่ชัดเจนคณะอนุกรรมการฯ ขอพบผู้บริหารเพ่ือขอความคิดเห็น หรือ 
ยืนยันผลลัพธ์ของข้อมูลบางประเด็น เพ่ือให้คณะอนุกรรมการฯ มีความม่ันใจในข้อมูลที่ได้รับ เพ่ือน ามาสรุปผล
การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ซ่ึงจะท าให้ผลการประเมินมีความถูกต้องชัดเจน ตรงตามเป้าหมาย  
   ๓.๒.๕ รายงานผลการประเมินข้ันต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังผลการประเมินและข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม และร่วมหารือ
แนวทางการพัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อสถานศึกษา โดยน าเสนอผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นที่ส าคัญ 
(โดยไม่น าคะแนนแต่ละมาตรฐานมารวมเป็นค่าเฉลี่ย)และให้สถานศึกษาซักถาม พร้อมร่วมหารือแนวทางการ
พัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อสถานศึกษา 
   ๓.๒.๖ ประธานคณะอนุกรรมการฯ สรุปผลในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะ 
 



๔ 

 

 ๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การด าเนินการภายหลังการประเมิน 
      ๓.๓.๑ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเพ่ือเขียนรายงานผลการวิเคราะห์  
      ๓.๓.๑.๑ ระบบและกลไกการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐาน ความ
สอดคล้องของแนวทางการปฏิบัติกับ ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ แผนงานของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ 
          ๓.๓.๑.๒  ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
      ๓.๓.๑.๓ จุดแข็ง/จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงพัฒนา 
ส าหรับสถานศึกษา 
   ๓.๓.๒ เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
 ๔. การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือรับการประเมิน 
  สถานศึกษาเตรียมบุคลากรในหน่วยงาน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม      
สัมมนา ฯลฯ โดยครอบคลุมประเด็นต่างๆ ต่อไปนี้ 
  ๔.๑ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาทิ การประเมินคุณภาพ
คืออะไร  มีเป้าหมาย/ความส าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างไร มีการประเมินในมาตรฐานใดบ้าง น าผล
การประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างไร ใครจะต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง และขั้นตอนการประเมินคุณภาพ
อย่างไร 
 ๔.๒ ซักซ้อมความเข้าใจต่อการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาว่า สอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และให้ผลอย่างไร 
 ๔.๓ เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความกระจ่างในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานในทุกประเด็นเพ่ือความร่วมมือที่ดี 
     ๔.๔ เน้นให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่า การประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจ าของทุกคนที่ต้อง
ร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
 ๔.๕ การเตรียมบุคลากร  เพ่ือท าหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยม  จ าเป็นต้องมี
บุคลากร ๑ - ๓ คน คอยประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการกับบุคคล/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้                
ผู้ประสานงานควรเตรียมตัว ดังนี้ 
  - ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างถ่องแท้ 
    - มีความเข้าใจกับภารกิจของสถานศึกษา เพราะเม่ืออนุกรรมการขอข้อมูลเพ่ิมเติม ต้องทราบ
ว่าต้องติดต่อใคร หน่วยงานใด 
    - มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะอนุกรรมการจะเชิญมาให้ข้อมูล 
    - ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือ พบกับใคร 
 
 

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



๑ 

 

 ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำของ ทบ. จ ำนวน ๓๐ หน่วย 

๑. ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำสถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. 
ปีงบประมำณ๒๕๖๑ 

ตำรำงท่ี ๑  ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำสถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ.  
               ปีงบประมำณ๒๕๖๑ 

ล ำดับ วัน เดือน ปี สถำนศึกษำ หมำยเหตุ 

๑.  วันอังคำรที่  ๓  เม.ย.๖๑ วพบ.   
๒.  วันพุธที่  ๔  เม.ย.๖๑ รร.สบ.สบ.ทบ.  
๓.  วันพฤหัสบดีที่  ๕  เม.ย.๖๑ รร.กง.กง.ทบ.   
๔.  วันอังคำรที่  ๑๐  เม.ย.๖๑ รร.กบ.ทบ.   
๕.  วันพุธที่  ๑๑  เม.ย.๖๑ รร.กร.กร.ทบ.   
๖.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  เม.ย.๖๑ วทบ.   
๗.  วันศุกร์ที่  ๒๐  เม.ย.๖๑ รร.สธ.ทบ.   
๘.  วันอังคำรที่  ๒๔  เม.ย.๖๑ ศภษ.ยศ.ทบ.   
๙.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๖  เม.ย.๖๑ กอศจ.ยศ.ทบ.   

๑๐.  วันอังคำรที่  ๑  พ.ค.๖๑ รร.สร.พบ.   
๑๑.  วันพฤหัสบดีที่  ๓  พ.ค.๖๑ รร.สห.สห.ทบ.   
๑๒.  วันอังคำรที่  ๘  พ.ค.๖๑ รร.ส.สส.   
๑๓.  วันอังคำรที่  ๑๕  พ.ค.๖๑ รร.สพ.สพ.ทบ.   
๑๔.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๗  พ.ค.๖๑ รร.พธ.พธ.ทบ.   
๑๕.  วันอังคำรที่  ๒๒  พ.ค.๖๑ รร.วศ.ทบ.   
๑๖.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๔  พ.ค.๖๑ รร.ขส.ขส.ทบ.   
๑๗.  วันพฤหัสบดีที่  ๓๑  พ.ค.๖๑ รร.ขว.ทบ.   
๑๘.  วันอังคำรที่  ๕  มิ.ย.๖๑ รร.กส.กส.ทบ.   
๑๙.  วันพุธที่  ๑๓  มิ.ย.๖๑ รร.ม.ศม.  
๒๐.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มิ.ย.๖๑ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.  
๒๑.  วันอังคำรที่  ๑๙  มิ.ย.๖๑ รร.สพศ.ศสพ.  
๒๒.  วันพุธที่  ๒๐  มิ.ย.๖๑ รร.ป.ศป.  
๒๓.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มิ.ย.๖๑ รร.กำรบิน ทบ.  
๒๔.  วันอังคำรที่  ๒๖  มิ.ย.๖๑ รร.ช.กช.  
๒๕.  วันพุธที่  ๒๗  มิ.ย.๖๑ รร.ร.ศร.  
๒๖.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มิ.ย.๖๑ รร.กสร.ศสร.  
๒๗.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๒  ก.ค.๖๑ รร.นส.ทบ.  
๒๘.  วันอังคำรที่  ๑๗  ก.ค.๖๑ รร.ดย.ทบ.  
๒๙.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๙  ก.ค.๖๑ วพม.  
๓๐.  วันจันทร์ที่  ๒๓  ก.ค.๖๑ รร.จปร.  

 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ 



๒ 

 

๒. ก ำหนดกำรปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำในกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ตำรำงที่ ๒  ปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำในกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 

เวลำ รำยละเอียดกำรปฏิบัต ิ
๐๘๔๕  - คณะอนุกรรมกำรฯ  เดินทำงถึงสถำนศึกษำ  

-  ถ่ำยภำพ 
 - ประธำน, คณะอนุกรรมกำรฯ, คณะผู้บริหำร และคณะท ำงำนของสถำนศึกษำ  ถ่ำยภำพร่วมกัน 
 - ประธำนพักที่ห้องรับรอง 

๐๙๐๐ คณะอนุกรรมกำรฯ  ผู้บริหำรและคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
พร้อม ณ ห้องประชุม 

๐๙๐๐-๐๙๑๐ ประธำนเดินทำงถึงห้องประชุม 
 - ผู้บริหำรกล่ำวต้อนรบั  แนะน ำคณะผู้บริหำรและคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 - ประธำนคณะอนุกรรมกำรฯ  แจ้งวัตถุประสงค์กำรประเมินฯ 
 - เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรฯ แนะน ำคณะอนุกรรมกำรฯ  แจ้งขั้นตอนและวธิีกำรประเมินฯ 

๐๙๑๐-๐๙๓๐ ผู้แทนสถำนศึกษำ บรรยำยสรุป ผลกำรด ำเนนิงำนของสถำนศึกษำ 
 (ใช้เวลำประมำณ ๒๐ นำท)ี ครอบคลุมหัวข้อ ต่อไปนี ้

   ๑. เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนพฒันำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 ๒. สรุปผลกำรด ำเนินงำน ในปงีบประมำณ ๒๕๖๐ 
     ๒.๑ ผลกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจของสถำนศึกษำ  
     ๒.๒ ผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
           (รำยละเอียดตำมค ำอธิบำยทำ้ยตำรำง) 
     ๒.๓ ผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่น และเร่ืองที่ควรปรับปรุงพฒันำเร่งด่วน 
 ๓. ปัญหำข้อขัดข้องในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ  
 ๔.กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำในปีงบประมำณ ๒๕๖๑  

 
๑๙๓๐-๐๙๔๕  คณะอนุกรรมกำรฯ  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

๐๙๔๕-๑๐๑๕  - ประธำนให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

๑๐๑๕-๑๑๐๐ 
 

คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์การด าเนินงานของสถานศึกษา โดย  
 ๑) สังเกตจากสถานที่จริง  และ ๒) การสัมภาษณ์  
 สังเกตจากสถานที่จริง 
 - เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบตัิ/สนามฝึก(ถ้ามี) สื่อการสอน ห้องปฏบิัติการ และ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตามทีส่ถานศกึษาแนะน าหรือตามที่คณะอนกุรรมการสนใจ    

๑๐๐๐-๑๒๐๐ 
 

การสัมภาษณ ์
 คณะอนุกรรมการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์  
 - สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  
 - สัมภาษณ์ครูอาจารย์และคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  
   (ครูอาจารย์ ๒ ท่าน,คณะท างานฯ ๒ ทา่น) 
 - สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย   

 



๓ 

 

ตำรำงที่ ๒  ปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำในกำรรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ (ต่อ) 
เวลา รายละเอียดการปฏิบัต ิ

๑๒๐๐-๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓๐๐-๑๔๓๐ การสัมภาษณ์ผู้รบัผิดชอบแต่ละมาตรฐาน 
อนุกรรมการฯ ด าเนินการตามมาตรฐานที่รับผิดชอบ 
 

๑๕๐๐-๑๕๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมทบทวนอภิปรายผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจนได้ข้อสรุปร่วมกัน 

๑๕๓๐-๑๖๓๐ 
คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาในภาพรวม และร่วมหารือแนวทางการ
พัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อสถานศกึษา 

๑๖๓๐ คณะอนุกรรมการฯ เดินทางกลบั 
 

หมายเหตุ  : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
     : กำรขอรับกำรสนับสนุนบุคลำกรและสถำนที่ 
 - จัดผู้แทนสถำนศึกษำน ำคณะอนุกรรมกำรเยี่ยมชมฯ  
 - เตรียมห้องส ำหรับกำรสัมภำษณ์  

 - เตรียมสถำนที่ และผู้รับผิดชอบแต่ละมำตรฐำนเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคณะอนุกรรมกำรฯ  
      - เอกสำรหลักฐำน (เพ่ิมเติม)  

: การบรรยายสรุป ผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในข้อ ๒.๒ ให้รายงานเฉพาะมาตรฐานและ 
ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ระดับต่ ากว่าปรญิญาตร ี สถาบันการศึกษา 

ทางทหารระดับสูง 
รร.หน่วยและ 

เหล่าสายวิทยาการ 
ม.๑  คุณภาพศิษย ์
ม.๒  คุณภาพครู/อาจารย ์
ม.๔  การฝึกศึกษาวิชาทหาร 
      และผู้น า 
ม.๙  อัตลักษณ์/เอกลกัษณ ์
 

ม.๑  คุณภาพศิษย ์
ม.๒  คุณภาพครู/อาจารย ์
ม.๔  การปลกูฝังจิตส านึกความเป็น 
       ทหาร เสริมสร้างความเป็น 
       พลเมืองไทยและพลโลก 
ม.๙  อัตลักษณ์/เอกลกัษณ ์
 

ม.๑  คุณภาพและคุณลักษณะที่พึง 
       ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ม.๔  การบริหารจัดการและ 
        การพัฒนาสถาบัน  
ม.๕  การบริหารและพัฒนา 
       หลกัสูตร 
(เฉพาะตัวบ่งชี้ ๕.๕ และ ๕.๖)  
 

ม.๑  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ม.๒  คุณภาพครู อาจารย์ และ 
       บุคลากรสนับสนุน 
       การศึกษา 
ม. ๓ การพัฒนาหลักสูตรและ 
       คุณภาพการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ ๓.๑ , ๓.๓  และ ๓.๔ )  
ม.๗  การบรหิารจัดการและ 
      การพัฒนาสถานศึกษา 

(ตัวบ่งชี้ ๗.๑ และ ๗.๕ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

๓. ก ำหนดกำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR )  
    ของสถำนศึกษำ ให้ ยศ.ทบ. 

ตำรำงที่ ๓  ก ำหนดกำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๑  

สถำนศึกษำ วงรอบกำรจัดท ำ SAR ก ำหนดส่ง SAR 

สถำบันกำรศึกษำทำงทหำรระดับสูง 
รร.สธ.ทบ. และ วทบ. 

ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ ๑๔ ก.พ. ๖๑ 

สถำบันกำรศึกษำระดับ ป.ตรี และต่ ำกว่ำ ป.ตรี 
- รร.จปร. 
 
- วพบ. 
 
- วพม. 
 
-รร.ดย.ทบ. และ รร.นส.ทบ. 
 

  

- ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  (๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑) 
- ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  (๑๓ ส.ค. ๕๙ - ๙ ส.ค. ๖๐) 
- ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  (๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑) 
- ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  (๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑) 

 

๕ ก.ค.๖๑ 
 

๑๒ ก.พ.๖๑ 
 

๕ ก.ค.๖๑ 
 

๕ ก.ค.๖๑ 

รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำร ได้แก่   
รร.สบ.สบ.ทบ., รร.กง.กง.ทบ., รร.กบ.ทบ., รร.กร.กร.ทบ.,  
ศภษ.ยศ.ทบ., กอศจ.ยศ.ทบ., รร.สร.พบ., รร.สห.สห.ทบ., 
รร.ส.สส., รร.สพ.สพ.ทบ., รร.พธ.พธ.ทบ., รร.วศ.ทบ.,     
รร.ขส.ขส.ทบ., รร.ขว.ทบ., รร.กส.กส.ทบ., รร.ม.ศม., 
รร.สท.ศสท.กส.ทบ., รร.สพศ.ศสพ., รร.ป.ศป.,  
รร.กำรบิน ทบ., รร.ช.กช., รร.ร.ศร. และ รร.กสร.ศสร. 

  ปีงบประมำณ ๒๕๖๐ 
(๑ ต.ค.๕๙ – ๓๐ ก.ย.๖๐) 

๑๔ ก.พ.๖๑ 

 
รูปแบบกำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง ให้ส่งทั้ง ๒ แบบ ดังนี้ 

๑. ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองในรูปแบบเอกสำร จ ำนวน ๒ เล่ม 
๒. ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล  

 (CD) จ ำนวน ๒ แผ่นโดยใช้โปรแกรม word พร้อมกับแนบเอกสำรอ้ำงอิงในรูปแบบ กำรเชื่อมโยงหลำยมิติ 
(Hyperlink) ลงในเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเองให้ครบทุกเอกสำรที่ใช้ ในกำรอ้ำงอิง โดย file แบบ file 
pdf., Word หรือ file รูปภำพแล้วแต่กิจกรรม เพ่ือให้   คณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ ทบ. 
ตรวจสอบข้อมูลก่อนลงพ้ืนที่ประเมิน โดยในวันที่ลงพ้ืนที่ประเมินจะไม่มีกำรตรวจสอบเอกสำร หำกเอกสำรที่
ส่งมำมีควำมชัดเจนและสมบูรณ์ 
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