คำนำ
โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ได้ตระหนักในความสาคัญของการ
พัฒนาองค์กรเพื่อเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๒
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงเห็นสมควรปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนา
การศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อให้
รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เป็ น องค์ กรแห่ งการเรียนรู้ที่ ทั นสมั ยในระดับ สากล จึงได้ดาเนิ นการมาเป็น ขั้น ตอนตั้งแต่
ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ทั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้ โดยมีคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ ทบ. และคณะกรรมการบริหารงานประกัน
คุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. กากับดูแลเพื่อให้ระบบและกลไกในการควบคุมตรวจสอบการดาเนินงานการพัฒนา
การศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เป็นไปตามขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาและให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.
บัดนี้การปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ได้สาเร็จตามกาหนดจึงขอประกาศให้ นขต.รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ได้ทราบ และนาไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ต่อไป
(ลงชื่อ) พันเอก ถาวร ร่วมสุข
( ถาวร ร่วมสุข )
ผู้บังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก

สำรบัญ
นโยบายการพัฒนาการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

หน้ำ
๑ - ๑๒
๑๓ - ๑๕

แผนยุทธศำสตร์
๘.๑ แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
๑๖
๘.๒ แผนงานพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
๑๗
๘.๓ แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
๑๘
๘.๔ แผนงานพัฒนาการสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
การนามาใช้ประโยชน์
๑๙
๘.๕ แผนงานพัฒนาการบริการทางวิชาการ
๒๐
๘.๖ แผนงานพัฒนาการปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี ๒๑
๘.๗ แผนงานพัฒนาการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
๒๒
ตารางปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
๒๓
ตารางปฏิบัติตามแผนงานประจาปี
๒๔ - ๒๘
คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ ทบ.
๒๙ - ๓๐
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓๑
คาสั่งจัดตั้งสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓๒ - ๓๓
ประเด็นยุทธศาสตร์ ศสท.กส.ทบ.
๓๔
แนวทางการบริหารงาน รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓๕
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
๓๖
โครงสร้างการจัด รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓๗
แผนภูมิการปฏิบัติงาน
๓๘
แผนภูมิการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓๙
มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๔๐ - ๗๙
*******************

-๑แผนแม่บทกำรพัฒนำกำรศึกษำ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
*************************************
นโยบำย
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานการพั ฒ นาการศึ ก ษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เป็ น ไปตาม พ.ร.บ.การจั ด
กระทรวงกลาโหมและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบการศึกษาของ ทบ. อันจะสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ และให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รวมทั้งยุทธศาสตร์การ
ป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม จึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายการพัฒนาการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ดังนี้
๑. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำ
๑.๑ แผนงานการเปิดหลักสูตรการศึกษา
ก. วัตถุประสงค์
๑) เปิดการศึกษาหลักสูตรที่จาเป็น มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของ ทบ. อย่างแท้จริง และดาเนินการโดยอยู่บนพื้นฐานของการใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ กส.ทบ. และเหล่าทัพ (ทบ., ทร., ทอ.) และ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
๒) เปิดหลักสูตรการศึกษาให้มีความเหมาะสมลดความคับคั่งของผู้เข้ารับการศึกษาและสามารถ
ลดความซ้าซ้อนของหลักสูตร รวมทั้งเปิดหลักสูตรให้ครอบคลุมกับการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของ กส.ทบ. และเหล่าทัพ
(ทบ.,ทร.,ทอ.) และกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถดาเนินการจนบรรลุผลสาเร็จ ดังนี้
หลักสูตรเฉพาะหน้าที่และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ : มีการหมุนเวียนการเปิดหลักสูตรต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับภารกิจและความต้องการของเหล่าทัพ (ทบ.,ทร.,ทอ.) และ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
โดยเฉพาะหลักสูตรเฉพาะหน้าที่ ต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความรู้และสามารถเป็นครู
สาหรับการสอนภายในหน่วย ( Unit school ) ได้
ค. วิธีดาเนินการ
๑) การเปิดหลักสูตรการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : กากับดูแลการเปิดหลักสูตรการศึกษาให้
สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของเหล่าทัพ (ทบ.,ทร.,ทอ.)รวมทั้งให้สารวจ
ความต้องการของผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร จัดทาสถิติ ประมาณการจานวนผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละ
หลักสูตร และประมาณการวาในแต่ละปี สามารถเปิดหลักสูตรการศึกษาต่าสุดเป็นจานวนกี่หลักสูตร จึงจะบรรลุ
เป้าหมายที่กาหนด
๒) การเปิดหลักสูตรการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ดาเนินการต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทบทวนการศึกษาในห้วงที่ผ่านมา และวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปิดหลักสูตรการศึกษาใน
ห้วงเวลาที่เหลือ
๑.๒ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา
ก. วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้ ครู/อาจารย์ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. มีความรู้และความเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาว่า
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
/ ๒) เพื่อให้...

-๒๒) เพื่อให้ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและสร้างเครือข่ายด้านการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาให้สามารถสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ สถาบันการศึกษา
รร.เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สามารถดาเนินการจนบรรลุผลสาเร็จ ดังนี้
๑) ครู/อาจารย์ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. มีความรู้และความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มากยิ่งขึ้น และให้ความร่วมมือในการดาเนินงานทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
๒) มีระบบสารสนเทศและสามารถสร้างเครือข่ายด้านการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษามีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และสามารถนามาสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
รร.เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยการศึกษาของ ทบ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค. วิธีดาเนินการ
๑) สร้างระบบไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง
๒) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยส่งกาลังพลเข้ารับการ
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีละ ๒ นาย
๓) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๒. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
๒.๑ แผนการส่งกาลังพลและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นของหลักสูตรภายใน
ทบ. /นอก ทบ. และแผนการใช้ประโยชน์
ก. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อส่งเสริมให้กาลังพลของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ได้เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นใน
หลักสูตรภายใน ทบ./นอก ทบ. และให้สามารถใช้งานผู้สาเร็จการศึกษาในระดับต่าง ๆ
๒) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเข้ารับการศึกษา รวมทั้งจะเป็นการพัฒนาขวัญและกาลังใจทาให้
สามารถปฏิบัติงานราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓) เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนกาลังพลของหน่วย ที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
หรือมีความเชียวชาญเป็นพิเศษเฉพาะด้าน
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔
พัฒนาให้นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารต่ากว่าสัญญาบัตรสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
อย่างน้อย ๗๐% และให้ครู/อาจารย์ ที่สาเร็จการศึกษาระดับต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มขีด
ความสามารถ
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : สารวจและวางแผนเพื่อส่งเสริมให้กาลังพลและบุคลากรทางการ
ศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ได้เข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นในหลักสูตรภายใน ทบ. /นอก ทบ. รวมทั้งวางแผน
การใช้ประโยชน์ของผู้สาเร็จการศึกษาดังกล่าว โดยการเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือถึงแนวทางการใช้
ประโยชน์ต่อกาลังพลที่ส่งเข้ารับการศึกษาในสถานที่อยู่ภายนอก ทบ. โดยมีแนวทางในขั้นต้น ดังนี้ คือ กาหนดลาดับ
ความเร่งด่วนในการไปศึกษาของกาลังพลและบุคลากรทางการศึกษาให้ศึกษาในหลักสูตรที่สามารถบรรจุลงในตาแหน่ง
และขยายผลการศึกษาต่อบุคลากรทางการศึกษา
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ส่งเสริมให้กาลังพลนายทหารสัญญาบัตรและต่ากว่า
สัญญาบัตรสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย ๑๐ % และเข้ารับการศึกษาในระดับต่าง ๆ ตาม
ความเหมาะสม
๒.๒ แผนงานการส่งกาลังพลและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้ง
ของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ
/ ก. วัตถุประสงค์...

-๓ก. วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมให้กาลังพลและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมฝึกอบรม/การ
ประชุม/สัมมนากับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายใน และต่างประเทศ
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องมีกาลังพลและบุคลากรทางการศึกษา
ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/การประชุม/สัมมนาทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย ๑ นาย
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สารวจและวางแผนเพื่อส่งเสริมให้กาลังพลและบุคลากร
ทางการศึกษา ได้เข้าร่วมฝึกอบรม/การประชุม/สัมมนากับหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ รวมแผนการใช้ประโยชน์
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะต้องส่งเสริมให้กาลังพลและบุคลากรทางการ
ศึกษา เข้าร่วมฝึกอบรม/การประชุม/สัมมนาอย่างน้อยปีละ ๑ นาย
๓. นโยบำยด้ำนกำรพัฒนำเพื่อควำมทันสมัย
๓.๑ แผนงานการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ก. วัตถุประสงค์
๑) พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
อันจะทาให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา มีความเข้าใจในบทเรียนและสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ที่จาเป็นได้
ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถนาไปศึกษาได้ด้วยตนเอง
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. จะต้องพัฒนาสื่อการเรียนการ
สอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย ๕๐ % ของวิชาที่สามารถจัดทาเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : พัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้อย่างน้อย ๕%
ของวิชาที่สามารถจัดทาเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
๒) ตัง้ แต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะต้องพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้เพิ่มขึ้นปีละ อย่างน้อย ๑๐ % ของวิชาที่สามารถจัดทาเป็นสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
๓.๒ แผนงานการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning)
ก. วัตถุประสงค์
๑) สามารถจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา สามารถศึกษาในวิชาพื้นฐาน หรือวิชาที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
ของหลักสูตรต่าง ๆ ในที่ทางานหรือที่บ้าน ซึ่งจะมีผลทาให้ผู้เข้ารับการศึกษาดังกล่าวสามารถปฏิบัติงานที่หน่วยควบคู่
ไปด้วย
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ใน
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้แก่กาลังพล รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาเนินการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนของเอกสาร/ตาราเรียน โดยลาดับความเร่งด่วนให้กับหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้แก่กาลังพลของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
โดยมีตัวชี้วัดความสาเร็จเป็นสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ปีละ ๒๐ %
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาเนินการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนต่อเนื่องพร้อม
พัฒนาระบบสารสนเทศและอุปกรณ์/เครื่องมือที่จาเป็นในการจัดเตรียมระบบจัดการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อรับรองการเปิดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
/๓.๓ แผนงาน...

-๔๓.๓ แผนงานพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ก. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาของ
รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ทุกนายให้มีความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ในระดับผู้ใช้งาน
๒) สามารถพัฒนาเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทาสื่อการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๑) ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาทุกนายจะต้องมีความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ใน
ระดับผู้ใช้งาน
๒) จะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ และมีความรู้ความสามารถ
ในการจัดทาสื่อการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้เป็นอย่างดี
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : วางแผนการพัฒนาจัดทาโครงการเปิดการอบรมเพิ่มพูนความรู้
ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับ ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ดาเนินการทดสอบความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ของ ครู/อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาทุกนาย
๓.๔ แผนงานพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับกาลังพล
ก. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อกระตุ้นให้กาลังพลของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. มีความตื่นตัวที่จะพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษ
ของตนให้ดียิ่งขึ้น
๒) เพื่อพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษให้กับกาลังพลของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ให้สามารถใช้งาน
เบื้องต้นในระดับการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันได้อย่างแท้จริง
ข. เป้าหมาย
๑) แผนระยะสั้น (๒ ปี) : ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๒ ให้กาลังพลมีความตื่นตัวให้
ความสาคัญและพัฒนาความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษโดยอาศัยเกณฑ์ทดสอบตามที่ ทบ. กาหนด
๒) แผนระยะปานกลาง (๓ ปี) : ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๔ กาลังพลของ รร.สท.ศสท.กส.
ทบ. ให้ความสาคัญและพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยเกณฑ์ทดสอบตามที่ ทบ. กาหนด
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : บรรจุวิชาภาษาอังกฤษลงในตารางการเรียนการสอนของหลักสูตร
โดยเฉพาะหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ ให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับทางทหารและ
ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐาน/จาเป็นในการใช้ชีวิตประจาวันโดยสามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป พัฒนาภาษาอังกฤษให้กับ ครู/อาจารย์และกาลังพล
ของหน่วยได้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย ๒%
๓) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ดาเนินการทดสอบภาษาอังกฤษของครู/อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เกณฑ์ผ่านตามที่ ยศ.ทบ. กาหนดไว้ในแต่ละปี
๔. นโยบำยด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำ
๔.๑ แผนงานการพัฒนาหลักสูตร
ก. วัตถุประสงค์ : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับ สถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
/ข. เป้าหมาย...

-๕ข. เป้าหมาย : ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ทุกหลักสูตรต้องมีความทันสมัย (มีการ
ปรับปรุงภายในระยะเวลา ๕ ปี )
ค. วิธีดาเนินการ : ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ดังนี้
โดยกาหนดความเร่งด่วนในการปรับปรุงพัฒนาตามลาดับ คือ หลักสูตรเฉพาะหน้าที่ และ
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
๔.๒ แผนงานการพัฒนาตาราและเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ก. วัตถุประสงค์ : ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาตาราและอกสารประกอบการเรียนการสอนให้มี
ความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องพัฒนาตาราและเอกสารประกอบการเรียน
การสอนให้มีความทันสมัย ๑๐๐ %
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สารวจและวางแผนการพัฒนาตาราให้มีความทันสมัย
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะต้องพัฒนาตาราให้มีความทันสมัยได้เพิ่มขึ้นปีละ
อย่างน้อย ๓๐ %
๕. นโยบำยด้ำนครู อำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
๕.๑ แผนงานการส่งกาลังพลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรครูทหารชั้นสูง
ก. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาครู/อาจารย์ ให้มีความรู้ความสามารถและทาการสอนได้ดียิ่งขึ้น
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันการศึกษา รร.เหล่า/สายวิทยาการและ
หน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. จะต้องมีครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการอบรมอย่างน้อย ๑ นาย
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : สารวจและวางแผนการส่ง ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เข้ารับการอบรมฯ
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ส่งครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการ
อบรมปีละ ๒ นาย
๕.๒ แผนงานการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ก. วัตถุประสงค์
๑) พัฒนาขีดความสามารถของครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ทันต่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
๒) เพื่อรักษาองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนหรือจากการปฏิบัติงานของครู/
อาจารย์ ไม่ให้สูญหายไป เมื่อครู/อาจารย์ดังกล่าวย้ายหน่วยหรือเกษียณอายุราชการ
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องดาเนินการเปิดการเรียนการสอนภาย
โรงเรียนอย่างน้อย ๓ วิชา/เรื่อง
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : สารวจและวางแผนการดาเนินการเปิดการเรียนการสอนภายใน
หน่วยขึ้นเอง (Knowledge Management) ในวิชาหรือเรื่องที่จาเป็นต้องปฏิบัติ รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้จากครู/
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ไปยัง ครู/อาจารย์ที่บรรจุใหม่
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะต้องดาเนินการเปิดการเรียนการสอนภายใน
โรงเรียนอย่างน้อย ๒ วิชา/เรื่อง
/ ๕.๓ แผนงาน...

-๖๕.๓ แผนงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ก. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการประดิษฐ์คิดค้นผลงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
เพื่อนามาใช้ในการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนต่อไป
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องมีผลงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ อย่างน้อย ๑ เรื่อง
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : วางแผนและดาเนินงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ : เป็นต้นไปจะต้องมีผลงานการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์ อย่างน้อยปีละ ๑ เรื่อง
๖. นโยบำยด้ำนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ
๖.๑ แผนงานการดาเนินการให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับ
การศึกษา
ก. วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา
๒) เพื่อให้สามารถลดระยะเวลาในการศึกษาบางหลักสูตรลงได้
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
๑) สามารถทาให้ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ มีความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาอย่าง
น้อย ๔ หลักสูตร หรือครบตามจานวนหลักสูตรที่หน่วยรับผิดชอบ
๒) สามารถลดระยะเวลาในการศึกษาในบางหลักสูตรลงได้ โดยการลดระยะเวลาในการศึกษาลง
ในบางวิชา
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : วางแผนการดาเนินการให้ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆได้รับ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาโดยอาศัยประโยชน์จากศูนย์การศึกษาที่ ทบ. จัดตั้งไว้หรือโดยวิธีการอื่น ๆ
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไปจะต้องสามารถดาเนินการให้ผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรต่างๆ ได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ หลักสูตร และวางแผนการพัฒนา
หลักสูตรโดยการลดระยะเวลาในการศึกษาในบางวิชา
๖.๒ แผนงานการคัดเลือกกาลังพลเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตร
ก. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถคัดเลือกกาลังพลเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตรเป็นไปตาม
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างจริงจัง ตลอดจนต้องสอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. และมีความเป็นธรรม
ข. เป้าหมาย เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
๑) ดาเนินการคัดเลือกกาลังพลเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตรเป็นไปตามคุณสมบัติหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้อย่างจริงจัง ตลอดจนต้องสอดคล้องกับความต้องการของ ทบ.
๒) ติดตามประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้อง มีการติดตามประเมินผล
อย่างน้อย ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของผู้สาเร็จการศึกษา
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วางแผนการคัดเลือกกาลังพลเข้ารับการศึกษาในแต่ละหลักสูตรให้
เป็นไปตามคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างจริงจัง ตลอดจนต้องสอดคล้องกับความต้องการของ ทบ. และมี
ความเป็นธรรม การประมาณจานวนผู้เข้ารับการศึกษาจะต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริง โดยการสารวจความต้องการ
และทดสอบกับสถิติบันทึกไว้ทั้งนี้ ภายหลังการสาเร็จการศึกษาให้พิจารณาถึงการนาความรู้จากการศึกษามาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และสอดคล้องกับตาแหน่งหน้าที่หรือความรับผิดชอบของผู้สาเร็จการศึกษานั้น
/๒) ตัง้ แต่...

-๗๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไปจะต้องมีแผนการคัดเลือกกาลังพลเข้ารับการศึกษาใน
แต่ละหลักสูตรรวมทั้ง จะต้องมีการประเมินผลถึงการนาความรู้จากการศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วย และ
ประเมินผลเพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของผู้สาเร็จการศึกษา
๖.๓ แผนงานนาผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศ มาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้
ความดี ความชอบ และความก้าวหน้าในการรับราชการ
ก. วัตถุประสงค์ : นาผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศ มาเป็นส่วนประกอบการ
พิจารณาให้ความดี ความชอบ และความก้าวหน้าในการรับราชการ
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องดาเนินการ ดังนี้
๑) บันทึกผลการศึกษาในระบบสารสนเทศ
๒) สามารถนาผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับชั้นยศ มาเป็นส่วนประกอบการ
พิจารณาให้ความดี ความชอบ และความก้าวหน้าในการรับราชการได้อย่างเป็นรูปธรรม
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จะต้องวางแผนการศึกษาให้ได้มาตรฐาน การตัดคะแนนความ
ประพฤติหรือการกล่าวโทษต้องสมเหตุสมผล มีการบันทึกไว้อย่างละเอียด สามารถนามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาได้
และจะต้องบันทึกผลการศึกษาในระบบสารสนเทศ วางแผนการนาผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการ
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะต้องบันทึกผลการศึกษาในระบบสารสนเทศอย่าง
น้อย ๑ หลักสูตร โดยให้ลาดับความเร่งด่วนกับหลักสูตรแนวทางรับราชการก่อน และนาผลการศึกษาตามแนวทางรับ
ราชการทุกระดับชั้นยศ มาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาให้ความดี ความชอบ และความก้าวหน้าในการรับราชการ
ตามความเหมาะสม
๗. นโยบำยด้ำนอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอน
๗.๑ แผนงานปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน
ก. วัตถุประสงค์ :
๑) เพื่อให้มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งเอกสาร ตารา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทดลอง การศึกษาทางไกล ที่มีความสมบูรณ์และทันสมัย สามารถสื่อความหมายและสื่อการ
สอนได้ดี
๒) เพื่อให้นาอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัย พัฒนา และประดิษฐ์ขึ้นของ
หน่วยต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกสร้างบรรยากาศและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องสามารถดาเนินการได้ ดังนี้
๑) ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์การเรียนการสอนได้อย่างน้อย ๕ โครงการ/รายการ
๒) นาอุปกรณ์การเรียนการสอน ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัย พัฒนา และประดิษฐ์ขึ้นของหน่วย
ต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างน้อย ๕ โครงการ/รายการ
ค. วิธีดาเนินการ
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : สารวจและวางแผนการปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์ ประกอบการ
เรียนการสอน รวมทั้งเอกสาร ตารา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทดลองการศึกษาทางไกล ให้มี
ความสมบูรณ์และทันสมัย สามารถสื่อความหมายและสื่อการสอนได้ดี ตลอดจนให้พิจารณานาอุปกรณ์การเรียนการ
สอนซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัย พัฒนา และประดิษฐ์ขึ้นของหน่วยต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกสร้างบรรยากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้น
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะต้องสามารถปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ/รายการ โดยกาหนดความเร่งด่วนคือ โครงการเกี่ยวกับ
/การศึกษา...

-๘การศึกษาทางไกล หรือการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) โครงการเกี่ยวกับการพัฒนา
ความรู้กาลังพลทางด้านภาษาอังกฤษ และนาอุปกรณ์การเรียนการสอนซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัย พัฒนา และประดิษฐ์
ขึ้นของหน่วยต่างๆ มาใช้ในการเรียนการสอนอย่างน้อยปีละ ๑ โครงการ/รายการ
๗.๒ แผนงานการพัฒนาบุคลากรสาหรับปรนนิบัติบารุงอุปกรณ์
ก. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สามารถพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถใช้งาน ดูแลรักษา และ ปรนนิบัติ
บารุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่าและคงทน รวมทั้งจัดให้มีระบบการดูแลรักษาและปรนนิบัติ
บารุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ข. เป้าหมาย : เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะต้องมีกาลังพลที่สามารถดูแลรักษาและปรนนิบัติ
บารุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ค. วิธีดาเนินการ :
๑) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ : วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถดูแลรักษาและปรนนิบัติ
บารุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่าและคงทน รวมทั้งจัดให้มีระบบการดูแลรักษาและปรนนิบัติ
บารุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
๒) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จะต้องมีกาลังพลที่สามารถดูแลรักษา และปรนนิบัติ
บารุงอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนได้
นโยบำยคุณภำพ
๑. กาหนดแผนงานและโครงการต่าง ๆ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว และดาเนินการปฏิบัติ ติดตาม
ประเมินผล อย่างต่อเนื่อง
๒. ให้ทุกคนร่วมมือ ร่วมใจ ประสานประโยชน์ในทิศทางเดียวกันอันจะทาให้ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ไปสู่
การตรวจและประเมินคุณภาพภายนอกบนพื้นฐานของทรัพยากรมีจากัดแต่ได้ผลประโยชน์สูงสุด
๓. ปลูกจิตสานึกให้ทุกคนเกิดความรู้สึกในความเป็นเจ้าของและรักสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี
มีการประสานงานที่ดี ร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว
๔. เสริมสร้างความเป็นผู้นาให้กับทุกคนให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
๕. พัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้ก้าวสู่ระดับมาตรฐาน ส่งเสริมให้บุคลากร ครู อาจารย์ ได้มี
โอกาสได้ศึกษาเพิ่มเติม ตามแนวทางที่ถนัดของแต่ละคน จากสถาบันการศึกษาภายนอก และมีการประเมินผลเพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๖. บารุงขวัญและกาลังใจให้กับบุคลากร ครู อาจารย์ ตามสิทธิและโอกาส
********************
คุณลักษณะของคุณภำพที่พึงประสงค์
๑. คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๑ คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๒ ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
๒. คุณภาพครู อาจารย์ และบุคคลากรสนับสนุนการศึกษา
๒.๑ ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๒ ครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์

-๙๓. การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๓.๒ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
๓.๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล
๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
๓.๖ การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน
๔. การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และการนามาใช้ประโยชน์
๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทางวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและ
นามาใช้ประโยชน์
๕. การบริการทางวิชาการ
๕.๑ การบริบริการทางวิชาการตามชานาญและความพร้อมของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ ทบ./
ชุมชน/สังคม
๖. การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
๖.๑ การปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นทหาร และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
๗. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๗.๑ แผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๗.๓ การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ
๗.๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
*******************
ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กาหนดจุดมุ่งหมายหลักของการจัดการศึกษา ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยได้
กาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระบบการ ประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก
สาหรับการประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานและสถานศึกษาจะต้องดาเนินการให้ เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่กระทาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนจัดทารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นประจาทุกปี เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และ
เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ เรียก
โดยย่อว่า “ สมศ. ”
การประกันคุณภาพภายนอกโดย สมศ. กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุกระยะ ๕ ปี และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก สาหรับสถานศึกษา
ทุกแห่ง จะต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๖ ปี คือ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘
(นับแต่วันที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ )
/ คาจากัด ...

- ๑๐ คำจำกัดควำม
คุณภำพ หมายถึง ผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลผลิตที่ตอบสนองความต้องการที่กาหนด
คุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษาตาม
นโยบายการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธาน และภารกิจในการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการ
ดาเนินงาน ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตามดัชนีบ่งชี้ที่กาหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และ
สาธารณชนได้มั่นใจว่าสถาบันการศึกษานั้น สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
ระบบและกลไก หมายถึง ขั้นตอนการดาเนินงานต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
โดยอาศัยบุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการแนวทางปฏิบัติ และปัจจัยต่าง ๆ เป็นกลไกให้การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
กำรควบคุมคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบ คุณภาพ เพื่อกากับ
การดาเนินงานของสถานศึกษาให้ได้ผลตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่กาหนด
กำรตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าสถานศึกษามีระบบและ
กลไก กากับการควบคุมคุณภาพและได้ปฏิบัติ ตลอดจนมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกล่าว
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการดาเนินงานของ
สถานศึกษาว่าส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้
องค์ประกอบคุณภำพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการดาเนินงานของสถานศึกษาที่มีต่อคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้คุณภำพ หมายถึง ตัวบ่งชี้ว่าการดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ และ
มาตรฐานการศึกษาที่กาหนด
ผลผลิตทำงกำรศึกษำ หมายถึง ผลการดาเนินตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย การผลิตผู้สาเร็จการศึกษา
การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจหลักอื่น ๆ ของสถานศึกษา
มำตรฐำนกำรศึกษำ หมายถึงข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การ
ประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
กำรประกันคุณภำพภำยใน หมายถึง การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับ
ดูแลสถานศึกษานั้น ๆ
กำรประกันคุณภำพภำยนอก หมายถึง การประเมินคุณภาพ การจัดการศึกษา การติดตามการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งกระทาโดยสานักงาน หรือผู้ประเมินภายนอกแล้วแต่กรณีเพื่อ
มุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
กำรรับรองมำตรฐำน หมายถึง การให้การรับรองการทาการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้ประเมิน
ภายนอกที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่ สำนักงำนรับรองมำตรฐำนและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ หรือ “ สมศ. ” กาหนด
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. จาแนกเป็น ๒ ส่วน คือ
๑. กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผล การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดังนี้
๑.๑ กำรควบคุมคุณภำพ คือ การกาหนดระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐาน
เพื่อกากับการดาเนินงานให้ได้ผลตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่กาหนด
/ ๑.๒ การตรวจสอบ...

- ๑๑ ๑.๒ กำรตรวจสอบคุณภำพ คือ การตรวจสอบว่า รร.สท.ศสท.กส.ทบ. มีระบบและกลไกกากับการ
ควบคุมคุณภาพได้ปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติตามระบบและกลไกดังกล่าว
๑.๓ กำรประเมินคุณภำพ คือ การประเมินค่าระดับคุณภาพของการดาเนินงานตามระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพ โดยเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้
๒. กำรประกันคุณภำพภำยนอก ดาเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. จากภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) หรือหน่วยงานนอกที่ สมศ. รับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นประกอบด้วย
๒.๑ การตรวจสอบคุณภาพ ที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
๒.๒ การประเมินคุณภาพภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามผลการตรวจ
สอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่กระทาโดยสานักงานหรือผู้ประเมินภายนอกเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาการศึกษาได้
คุณภาพและมาตรฐานยิ่งขึ้น
๒.๓ การให้การรับรองมาตรฐาน คือ การให้การรับรองการทาการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้
ประเมินภายนอกที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่สานักงานรับรองมาตรฐานกาหนด
กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
๑. ยศ.ทบ.กากับดูแลและดาเนินการตรวจสอบ/การประเมินคุณภาพภายในของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๒. รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ดาเนินการ
๒.๑ กาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ แผนแม่บท พร้อมกับวัตถุประสงค์
๒.๒ กาหนดคุณลักษณะคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
๒.๓ กาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. รร.สท.ศสท.กส.ทบ. / คณะกรรมการที่รับผิดชอบ ดาเนินการ
๓.๑ กาหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๒ กาหนดมาตรฐาน ,ตัวบ่งชี้
๓.๓ จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๔ จัดทารายงานการศึกษาตนเอง / การประเมินตนเองของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๕ ตรวจสอบ / ประเมินคุณภาพภายใน
๔. การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
๔.๑ วางแผนการดาเนินการเพื่อดาเนินงานให้บรรลุตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้กาหนดให้สอดคล้องกับ
การดาเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพ
๔.๒ ดาเนินการตามแผนโดยปฏิบัติตามแผนงานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การตรวจสอบ/ประเมินคุณภาพ
๔.๓ ทบทวนการดาเนินงานวิเคราะห์ สภาพการดาเนินงานและเปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อวิเคราะห์การดาเนินงานบรรลุผลตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้กาหนดเพียงไร มีจุดอ่อนที่ควรแก้ไข
และจุดแข็งที่ควรส่งเสริมอย่างไรและรายงานผลการดาเนินงาน SSR/SAR สู่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อสะท้อนกลับ
๔.๔ นาผลการทบทวนวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับปรุง ถ้าพบว่าผลการดาเนินงานยังไม่เป็นไปตามตัวบ่งชี้
คุณภาพกาหนดจะต้องดาเนินการแก้ไขปรับปรุงและการดาเนินการปรับปรุงจะต้องคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
- อยู่บนพื้นฐานของผลจากการทบทวนตามลาดับความสาคัญและข้อจากัดของโรงเรียน
- จะต้องไม่ถูกจากัดโดยเงื่อนไขด้านอัตรากาลังพล , เงินและวัสดุ หากพบว่าผลการดาเนินงาน
บรรลุผลตามที่ตัวบ่งชี้และเกณฑ์บ่งชี้คุณภาพกาหนดให้เลื่อนตัวบ่งชี้คุณภาพตามผลการประเมิน
/ หลักการ...

- ๑๒ หลักกำรสำคัญของกำรประกันคุณภำพภำยใน
หลักการสาคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ได้แก่
๑. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือทาให้บุคลากรเสียหน้า โดยเป้าหมายที่สาคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้
เกิดขึ้นกับผู้เรียน
๒. การที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ ๑ ต้องทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารจัดการและการทางานของบุคลกรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกมาจาก
การดาเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน
ทาตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีจิตสานึกในการ
พัฒนาคุณภาพการทางาน
๓. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และ
บุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดาเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพื้นที่ หรือหน่วยงาน
ที่กากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกัน
ทา ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของ
หน่วยใช้งานและ/หรือผู้บังคับบัญชา สังคม และประเทศชาติ
ควำมสัมพันธ์ของระบบกำรประกันคุณภำพและหลักกำรบริหำร
ถ้าพิจารณาเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพกับหลักการ
บริหารที่เป็นระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบด้วยการร่วมกันวางแผน (P) ร่วมกันปฏิบัติ (D) ร่วมกันตรวจสอบ
(C) และร่วมกันปรับปรุง ( A ) จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน ดังนี้
แผนภูมิที่ ๑

(P

ร่วมกันวางแผน

)
ร่วมกันปฏิบัติ

( A)
ร่วมกันปรับปรุง

D

(
C)
ร่วมกันตรวจสอบ

(D)

/ แผนแม่บท...

- ๑๓ แผนแม่บทกำรพัฒนำกำรศึกษำ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
ระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
๑. ควำมเป็นมำสู่สถำนภำพปัจจุบัน
รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เริ่มกระบวนการเพื่อประเมินหน่วยโดยการรายงานการศึกษาตนเอง ( Self Study Report
(SSR)) เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๕ - ๒๕๔๖ และได้เปลี่ยนจากการรายงานการศึกษาตนเอง เป็น รายงานการ
ประเมินตนเอง (Self Assessment Report (SAR)) ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ – ๒๕๕๙ เป็นการภายในอย่างเป็ น
ระบบโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. (ยศ.ทบ.) ต่อมาเมื่อ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ได้มี
นโยบายในการที่จะพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ก็ได้มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ครู/อาจารย์และบุคลากรในองค์การได้รับทราบเข้าใจและมีส่วนร่วม ทั้งนี้เป็นไป
ตามแผนแม่บทการพัฒ นาการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. โดยให้ มีความสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ ทบ.
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ซึ่งมี ๒ ระยะ คือ
๑.๑ กำรพัฒนำกำรศึกษำ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
รร.สท.ศสท.กส.ทบ. โดยคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
และคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาและมีความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงพัฒนาการศึกษาต่อไปเพื่อ
เตรียมพร้อมสาหรับการประเมินคุณภาพจากภายใน/ภายนอกในปลายปี พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงปี พ.ศ.๒๕๖๔ สาหรับระยะ
ที่ ๑ ของกระบวนการพัฒนาการศึกษาโดยใช้กลยุทธ์และโครงการดาเนินงานต่างๆ เช่นเดียวกับแผนระยะที่ ๒
๑.๒ กำรพัฒนกำรศึกษำ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ )
รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ได้พัฒ นาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ ระบบและกลไกต่างๆ ก้าวหน้าต่อไป โดยได้
กาหนดแผนแม่บทในการพัฒนาการศึกษา และใช้เป็นวัฒนธรรมของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ในการดาเนินงานพัฒนา
การศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ในระยะที่ ๒ ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ เพื่อพร้อมที่จะรับการประเมิน
ภายใน/ภายนอกครั้งต่อไปในประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๐ หรือ ๕ ปี หลังจากผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
๒. หน้ำที่ โรงเรียนสุนัขทหำร
- ดาเนินการด้านวิชาการเกี่ยวกับสุนัขใช้งานทางทหาร
- วิจัย พัฒนา ทดสอบ ประเมินผลและจัดทาตารา คู่มือแบบฝึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุนัขใช้งานทางทหาร การ
สัตวรักษ์ (สุนัข) การสัตวบาล (สุนัข) ครูฝึกผู้บังคับสุนัขทหาร,เจ้าหน้าที่แกะรอยและผู้บังคับหน่วยสุนัขทหารขนาดเล็ก
- ให้การฝึกศึกษาแก่กาลังพลของกองทัพบกและส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับมอบ
- บันทึก และรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
๓. ปรัชญำ โรงเรียนสุนัขทหำร
“ จัดการศึกษาแก่บุคลากรให้เป็น คนเก่ง คนดี มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของสังคม ”
๔. วิสัยทัศน์ โรงเรียนสุนัขทหำร
“ จัดการศึกษา พัฒนาการฝึกสุนัขให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากลโดยใช้วิทยาการและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ”
๕. พันธกิจ โรงเรียนสุนัขทหำร
๕.๑ ให้การฝึก/ศึกษา ผู้บังคับสุนัขทหารและสุนัขทหารในหน้าที่ต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่ทางราชการกาหนด
๕.๒ วิจัย พัฒนา จัดทาตาราคู่มือแบบฝึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุนัขใช้งานทางทหาร
๕.๓ สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและบริการสังคม
๕.๔ ปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์
/๖. วัตถุประสงค์...

- ๑๔ ๖.วัตถุประสงค์ โรงเรียนสุนัขทหำร
๖.๑ เพื่อให้การฝึกศึกษา อบรมแก่กาลังพลประจาการของเหล่าทัพและกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดนและ
หน่วยงานอื่น ๆ ตามหลักสูตรที่ทางราชการกาหนด ตลอดจนฝึกสุนัขทหารให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๖.๒ เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่กาลังพลประจาการและบุคลากรอื่น ๆ
๖.๓ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยทุกระดับตระหนัก และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ
๖.๔ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นไปโดยต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
และนโยบายการพัฒนาการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เพื่อนาไปสู่การรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานระดับสากลต่อไป
๗. เป้ำหมำย กำรพัฒนำกำรศึกษำ โรงเรียนสุนัขทหำร
เมื่อสิ้ น สุ ด นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ยังมีระบบและกลไก
ประกันคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่เป็นหลักประกันการพัฒ นาคุณภาพด้านการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.ได้
อย่างต่อเนื่อง และยังสามารถทาให้ผู้มาประเมิน คุณภาพการศึกษาจากภายใน/ภายนอกรับรองในคุณภาพการศึกษา
ของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ได้ อย่างมีคุณ ภาพ และการพัฒ นาดังกล่าวจะเป็นวัฒ นธรรมของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
ในการดาเนิ น การปรับ ปรุง การพั ฒ นาการศึกษา ตลอดระยะเวลาเพื่อ ให้ เป็ นไปตามนโยบายการศึกษาของ ทบ.
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ต่อไป
๘. ยุทธศำสตร์
เพื่อให้ การพัฒ นาการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ จึงต้องมีการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ ทบ. จึงได้กาหนดแผนงานพัฒนา ดังต่อไปนี้
๘.๑ แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
๘.๒ แผนงานพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
๘.๓ แผนงานพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
๘.๔ แผนงานพัฒนาการสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และการนามาใช้ประโยชน์
๘.๕ แผนงานพัฒนาการบริการทางวิชาการ
๘.๖ แผนงานพัฒนาการปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
๘.๗ แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๙. งบประมำณ
ความต้องการงบประมาณสนับสนุนได้จากแหล่งที่สาคัญ คือ หน่วยงบประมาณหลัก (ยก.ทบ.), หน่วยงบประมาณ
รอง (ยศ.ทบ.)
๙.๑ กลุ่มงบงานการศึกษา ประจาปีงบประมาณ
๙.๒ กลุ่มงบงานการศึกษา งบงานศึกษาดูงานนอกแผน
๙.๓ งบประมาณประจาปีของ ทบ.
/๑๐. การปฏิบัติ...

- ๑๕ ๑๐. กำรปฏิบัติตำมแผนและกำรติดตำมประเมินผล
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ จึงกาหนดแผนการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล ดังนี้
๑๐.๑ คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เสนอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
๑๐.๒ กาหนดให้มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของแต่ละโครงการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งหรือทุก
กึ่งระยะเวลาของโครงการ
๑๐.๓ กาหนดให้ตรวจสอบการดาเนินงานว่าเป็นไปตามขั้นตอนและกาหนดเวลาที่เสนอไว้ในโครงการ
๑๐.๔ กาหนดให้มีการประเมินสัมฤทธิ์ผลและประโยชน์ที่ได้รับจากทุกโครงการ
๑๐.๕ ให้คณะอนุกรรมการ ฯ สรุปผลและรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

- ๑๖ แผนยุทธศำสตร์
๘.๑ แผนงำนพัฒนำคุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำ
๑. สถำนภำพปัจจุบัน
เพื่อประเมินคุณภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาว่าผู้คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่
อย่างไร และเมื่อไปปฏิบัติงานแล้วได้นาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ได้ตรงตาม
ความต้องการของหน่วยใช้หรือไม่ อย่างไร เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
๒. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
- ฝตก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ บก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๒ ผกศ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๓ ฝสน.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๔ สปค.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๔. วัตถุประสงค์
- เพื่อประเมินคุณภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาว่าผู้คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่
อย่างไร และเมื่อไปปฏิบัติงานแล้วได้นาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ได้ตรงตาม
ความต้องการของหน่วยใช้หรือไม่ อย่างไร เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
๕. เป้ำหมำย
- เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖. กลยุทธ์
โครงการที่ ๑
โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา

- ๑๗ แผนยุทธศำสตร์
๘.๒ แผนงำนพัฒนำคุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรสนับสนุนกำรศึกษำ
๑. สถำนภำพปัจจุบัน
เพื่อให้สถานศึกษามีครู อาจารย์มีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรม
จริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีระบบในการพัฒนามาตรฐานครู อาจารย์อย่าง
ต่อเนื่อง และใช้เป็นข้อมูลสาหรับให้ผู้บริหารใช้ในการสรรหาและพัฒนาอาจารย์รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้
ผู้บังคับบัญชา/หน่วยใช้และผู้เข้ารับการศึกษาว่าสถานศึกษามีครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ
๒. หน่วยงำนรับผิดชอบ
- บก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ ฝตก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๒ ฝสน.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๓ ผกศ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๔ สปค.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๔. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สถานศึกษามีครู อาจารย์มีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีระบบในการพัฒนามาตรฐานครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง และใช้
เป็นข้อมูลสาหรับให้ผู้บริหารใช้ในการสรรหาและพัฒนาอาจารย์รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้ผู้บังคับบัญชา/หน่วยใช้และ
ผู้เข้ารับการศึกษาว่าสถานศึกษามีครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ
๕. เป้ำหมำย
- เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖. กลยุทธ์
โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา

-๑๘ แผนยุทธศำสตร์
๘.๓ แผนงำนพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
๑. สถำนภำพปัจจุบัน
- มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงำนรับผิดชอบ
- คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ บก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๒ ผกศ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๓ ฝตก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๔ ฝสน.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๕ สปค.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๔. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
๕. เป้ำหมำย
- เพือ่ ดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖. กลยุทธ์
โครงการที่ ๑ โครงการบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้

- ๑๙ แผนยุทธศำสตร์
๘.๔ แผนงำนพัฒนำกำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร/งำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และกำรนำมำใช้ประโยชน์
๑. สถำนภำพปัจจุบัน
เพื่อให้ครูอาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย นามาใช้ประโยชน์โดยมีการสนับสนุน
อย่างเป็นระบบ
๒. หน่วยงำนรับผิดชอบ
- - ผกศ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
ฝ่าย
๓. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ บก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๒ ฝตก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๓ ฝสนรร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๔ สปค.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๔. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครูอาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย นามาใช้ประโยชน์โดยมีการสนับสนุนอย่าง
เป็นระบบ
๕. เป้ำหมำย
- เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖. กลยุทธ์
โครงการที่ ๑ โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนามาใช้ประโยชน์

- ๒๐ แผนยุทธศำสตร์
๘.๕ แผนงำนพัฒนำกำรบริกำรทำงวิชำกำร
๑. สถำนภำพปัจจุบัน
เพื่อให้มีการนาความรู้ ความชานาญของสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก และเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อนากลับมาใช้ในสถานศึกษา
๒. หน่วยงำนรับผิดชอบ
- ผกศ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ บก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๒ ฝตก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๓ ฝสน.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๔ สปค.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๔. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีการนาความรู้ ความชานาญของสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก และเป็นการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อนากลับมาใช้ในสถานศึกษา
๕. เป้ำหมำย
- เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖. กลยุทธ์
โครงการที่ ๑ โครงการบริการทางวิชาการ

- ๒๑ แผนยุทธศำสตร์
๘.๖ แผนงำนพัฒนำกำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ทหำรและกำรเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองที่ดี
๑. สถำนภำพปัจจุบัน
เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่ผู้เรียน
๒. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
- ผกศ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ บก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๒ ฝตก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๓ ฝสน.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๔ สปค.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๔. วัตถุประสงค์
- เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่ผู้เรียน
๕. เป้ำหมำย
- เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖. กลยุทธ์
โครงการที่ ๑ โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี

- ๒๒ แผนยุทธศำสตร์
๘.๗ แผนงำนพัฒนำกำรบริหำรและพัฒนำสถำนศึกษำ
๑. สถำนภำพปัจจุบัน
เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดและให้
กาลังพลมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
๒. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ผกศ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓. หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๓.๑ บก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๒ ฝตก.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๓ ฝสน.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๓.๔ สปค.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
๔. วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและให้ผู้บริหาร
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดและให้
กาลังพลมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
๕. เป้ำหมำย
- เพื่อดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
๖. กลยุทธ์
โครงการที่ ๑ โครงการการจัดการความรู้
โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

- ๒๓ -

ทบทวนปรับปรุงแผนแม่บท
กาหนดระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
รวบรวมข้อมูลเอกสารและ
ตรวจสอบเอกสารในการ
ดาเนินงาน
วิเคราะห์ข้อมูลตัวบ่งชี้และเกณฑ์
กลาง ทบ. บ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
จัดทาแผนงาน/โครงการประกัน
คุณภาพภายในให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้
จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
จัดการอบรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน แก่บุคลากร
ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการ รร.สท.ศสท.ฯ
และ ศสท.กส.ทบ.
จัดเตรียม/ตรวจสอบ รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการ
ประเมินจากคณะอนุกรรมการ
ประเมินฯ ของ ทบ.
จัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ส่งให้ ยศ.ทบ.
รับการประเมินจาก
คณะอนุกรรมการประเมินฯ ทบ.

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
ก.ย.
รวม / ครั้ง

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

พ.ย.

จานวน
ครั้ง
ต.ค.

กิจกรรมประจาปี

๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ตำรำงปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

๑

- ๒๔ -

หมายเหตุ

แผนปฏิบัติกำรประจำปี
๒๕๖๐

พัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
- โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษา
พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา
- โครงการพัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการ
เรียนการสอน
- โครงการบริหารทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
พัฒนาการสร้างผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์และการ
นามาใช้ประโยชน์
- โครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์และการ
นามาใช้ประโยชน์
พัฒนาการบริการทางวิชาการ
- โครงการบริการทางวิชาการ
พัฒนาการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี
- โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
- โครงการการจัดการความรู้
- โครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

แผนงาน

หมายเหตุ

- ๒๕ ๒๕๖๑

พัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
- โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษา
พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา
- โครงการพัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการ
เรียนการสอน
- โครงการบริหารทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
พัฒนาการสร้างผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์และการ
นามาใช้ประโยชน์
- โครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์และการ
นามาใช้ประโยชน์
พัฒนาการบริการทางวิชาการ
- โครงการบริการทางวิชาการ
พัฒนาการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี
- โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
- โครงการการจัดการความรู้
- โครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

แผนงาน

หมายเหตุ

- ๒๖ ๒๕๖๒

พัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
- โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษา
พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา
- โครงการพัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการ
เรียนการสอน
- โครงการบริหารทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
พัฒนาการสร้างผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์และการ
นามาใช้ประโยชน์
- โครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์และการ
นามาใช้ประโยชน์
พัฒนาการบริการทางวิชาการ
- โครงการบริการทางวิชาการ
พัฒนาการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี
- โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
- โครงการการจัดการความรู้
- โครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

แผนงาน

หมายเหตุ

- ๒๗ ๒๕๖๓

พัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
- โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษา
พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา
- โครงการพัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการ
เรียนการสอน
- โครงการบริหารทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
พัฒนาการสร้างผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์และการ
นามาใช้ประโยชน์
- โครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์และการ
นามาใช้ประโยชน์
พัฒนาการบริการทางวิชาการ
- โครงการบริการทางวิชาการ
พัฒนาการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี
- โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
- โครงการการจัดการความรู้
- โครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

แผนงาน

หมายเหตุ

- ๒๘ ๒๕๖๔

พัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
- โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษา
พัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา
- โครงการพัฒนาครู อาจารย์ และ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการ
เรียนการสอน
- โครงการบริหารทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้
พัฒนาการสร้างผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์และการ
นามาใช้ประโยชน์
- โครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์และการ
นามาใช้ประโยชน์
พัฒนาการบริการทางวิชาการ
- โครงการบริการทางวิชาการ
พัฒนาการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี
- โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี
พัฒนาการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา
- โครงการการจัดการความรู้
- โครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ก.ย.

ส.ค.

ก.ค.

มิ.ย.

พ.ค.

เม.ย.

มี.ค.

ก.พ.

ม.ค.

ธ.ค.

พ.ย.

ต.ค.

แผนงาน

- ๒๙ ผนวก ก
(สาเนา)
ครุฑ
คาสั่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ ทบ.
ที่ ๑๔๙/๒๕๕๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนา ระบบการศึกษา ของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
---------------------------------------------เพื่อให้การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามคาสั่งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ ทบ. ที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการศึกษาของ ทบ. ลง ๑ พ.ค.๕๐ จึงให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เพื่อรับผิดชอบดาเนินงาน พร้อมทั้งกาหนดอานาจและหน้าที่ของ
คณะอนุกรรมการ ฯ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการ ฯ ประกอบด้วย
๑.๑ ผบ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
ประธานกรรมการ
๑.๒ รอง ผบ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
เป็นรองประธานอนุกรรมการ
๑.๓ น.ฝกพ.ศสท.กส.ทบ.
เป็นกรรมการ
๑.๔ น.ฝยก.ศสท.กส.ทบ.
เป็นกรรมการ
๑.๕ หน.ผผพ.ศสท.กส.ทบ.
เป็นกรรมการ
๑.๖ นายทหารจัดการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
เป็นกรรมการ
๑.๗ นายทหารฝึกสุนัข รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
เป็นกรรมการ
๑.๘ นายทหารเครื่องช่วยฝึก รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
เป็นกรรมการ
๑.๙ ผบ.พัน.สท.กส.ทบ.
เป็นกรรมการ
๑.๑๐ รอง ผบ.ศสท.กส.ทบ.
เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑๑ นายทหารสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. เป็นกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑๒ หัวหน้ากองบังคับการโรงเรียน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๑.๑๓ ประจากองบังคับการโรงเรียน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒. อานาจและหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
๒.๑ ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ทั้งในเรื่องหลักสูตร, บุคลากร
ทางการศึกษา, สื่อการเรียนการสอน, สถานศึกษาของ ทบ., ผู้เข้ารับการศึกษา ระบบการฝึก และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ
แนวทางที่คณะกรรมการฯ กาหนด เพื่อให้การผลิตและการเพิ่มพูนความรู้ของกาลังพลทุกระดับ เป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่าง
สอดคล้องต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อความสาเร็จในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยรูปแบบอื่น ๆ ได้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการฝึกหลักสูตรผู้บังคับสุนัขทหาร ทุกหน้าที่
๒.๒ ให้คณะอนุกรรมการ ฯ จัดการประชุม อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง และให้ ศสท.กส.ทบ. ให้การสนับสนุนการ
ดาเนินการของคณะอนุกรรมการ ฯ อย่างเต็มขีดความสามารถ เมื่อได้รับการร้องขอ ตลอดจนนาผลการประชุมของคณะอนุกรรมการ
ฯ ไปดาเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นเป็นแบบรูปธรรมต่อไป
/ ๒.๓ ให้...

- ๓๐ ๒.๓ ให้ เลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ สรุปผลการประชุมแจกจ่ายให้ผู้ที่เกี่ ยวข้อง และรายงานผลการประชุม
ตลอดจนความคืบหน้าในการดาเนินการตามผลการปฏิบัติให้ ทบ. (ผ่าน กส.ทบ.) แล้วรายงานหน่วยเหนือ ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐
(ลงชื่อ) พล.ต. บุญสร้าง
( บุญสร้าง

มานะธรรม
มานะธรรม )
จก.กส.ทบ.

- ๓๑ ผนวก ข
(สาเนา)
ครุฑ
คาสั่งศูนย์การสุนัขทหาร
(เฉพาะ)
ที่ ๓๑๗/๔๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.
------------------------------ตามคาสั่ง ศสท.กส.ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๔๕ ลง ๘ มี.ค.๔๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. นั้น เนื่องจากหน่วยได้รับการปรับอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๓๔๓๐ ศสท.กส.ทบ. เดิม เข้าสู่อัตรา
เฉพาะกิจ หมายเลข ๓๔๐๐ กส.ทบ. จึงทาให้คาสั่งดังกล่าวไม่สอดคล้องและเป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้งานการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสม และเป็นปัจจุบันจึงให้ยกเลิก คาสั่ง ศสท. (เฉพาะ) ที่ ๕๕/
๔๕ ลง ๘ มี.ค.๔๕ เสียทั้งสิ้น และให้ปฏิบัติดังนี้
๑. คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๑ ผบ.ศสท.กส.ทบ.
ประธานกรรมการ
๑.๒ รอง ผบ.ศสท.กส.ทบ.
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายทหารสัตวแพทย์ใหญ่ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ
๑.๔ นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ
๑.๕ นายทหารฝ่ายส่งกาลังบารุง ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ
๑.๖ หัวหน้าแผนกผสมพันธุ์ ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ
๑.๗ นายทหารงบประมาณ ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ
๑.๘ รอง ผบ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ/เลขานุการ
๑.๙ นายทหารฝ่ายกาลังพล ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๒. อานาจและหน้าที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์รูปแบบแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒ พิจารณากาหนดนโยบาย แผน และวิธีดาเนินการจัดทางานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๓ พิจารณากาหนดเกณฑ์การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทางาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
๒.๕ ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ ผบ.ศสท.กส.ทบ. มอบหมาย
๓. อื่น ๆ ให้คณะกรรมการมีหน้าที่เรียกเอกสาร หลักฐานข้อมูล ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจาเป็นต่อการดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเชิญผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจง และให้ข้อมูลได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
๑๒
ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๔๙
(ลงชื่อ) พ.อ.สมศักดิ์ รักศีล
( สมศักดิ์ รักศีล)
ผบ.ศสท.กส.ทบ.

- ๓๒ ( สาเนา )

คาสั่งศูนย์การสุนัขทหาร
(เฉพาะ)
ที่ ๗๙/๔๕
เรื่อง จัดตั้งสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
----------------------------------เพือ่ ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒
และ นโยบายการศึกษาของกองทัพบก
พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ จึงให้ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. จัดตั้ง “สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ดังนี้
๑. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ เพื่อทาการประกันคุณภาพการศึ กษาของ รร.สท.ศสท.กส.ท. ให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๑๒ และ นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๔๕ – ๒๕๔๙
๒. ส านั ก งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ตั้ ง อยู่ ที่ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ใช้ ค าย่ อ ว่ า
“สปค.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.”
๓. ผังการจัดตั้งสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ผนวก ก
๔. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ผนวก ข
๕. ให้ ฝอ.ศสท.ฯและ นขต.ศสท.ฯ ให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เมื่อได้รับ การ
ประสานหรือร้องขอตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕
(ลงชื่อ) พ.อ. สาทร จันทนปุ่ม
( สาทร จันทนปุ่ม )
ผบ.ศสท.กส.ทบ.

- ๓๓ ผนวก ก
ผังการจัดสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
ประกอบคาสั่ง ศสท. (เฉพาะ) ที่ ๗๙/๔๕ ลง ๙ เม.ย.๔๕
-----------------------------------

สำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.

ส่วน ธก./ปชส.

ส่วน งป.

ส่วนประกันคุณภาพ

ที่ตั้ง - ประจาอยู่ที่ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.

(ลงชื่อ) พ.ต. ชัชวาล อึ่งประยูร
( ชัชวาล อึ่งประยูร )
ผช.ฝยก.ศสท.กส.ทบ. ทาการแทน
ฝยก.ศสท.กส.ทบ.

ส่วนประเมินผล

แนวทางการบริหารงานโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก
+

วิสัยทัศน์

“จัดการศึกษา พัฒนาการฝึกสุนัขให้ทันสมัยได้มาตรฐานสากลโดยใช้วิทยาการและผู้เชีย่ วชาญเฉพาะ”

พันธกิจ

1. ให้การฝึก/ศึกษา ผู้บังคับสุนัขทหารและสุนัขทหารในหน้าที่ต่าง ๆ ตามหลักสูตรที่ทางราชการกาหนด
2. วิจัย พัฒนา จัดทาตารา คู่มือแบบฝึกต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสุนัขใช้งานทางทหาร
3. สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและบริการสังคม
4. งานด้านปฏิบัติการทางจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์

2. เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่กาลังพลประจาการและบุคลากรอื่น ๆ

แผนงาน/โครงการ

แผนงาน/โครงการ

1. แผนงาน/โครงการปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี

3. เพื่อให้บุคลากรของหน่วยทุกระดับ
ตระหนักและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจ
แผนงาน/โครงการ

1. แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษา

4. เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปโดย
ต่ อ เนื่ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ งมี ผ ลบั งคั บ ใช้ ตั้ งแต่ ๑๔ ส.ค.๔๒
และนโยบายการพั ฒ นาการศึกษาของกองทั พบก
พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารรั บ รอง
คุณภาพและมาตรฐานระดับสากลต่อไป

แผนงาน/โครงการ
1. แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพครู
อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
2. แผนงาน/โครงการสร้างผลงานทาง
วิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
นามาใช้ประโยชน์
3. แผนงาน/โครงการบริการทางวิชาการ
4. แผนงาน/โครงการบริหารจัดการและการ
พัฒนาสถานศึกษา

1. แผนงาน/โครงการบริหารจัดการและ
พัฒนาสถานศึกษา

- ๓๕ -

1. เพื่อให้ก ารฝึก ศึก ษาอบรมแก่ กาลังพลประจาการของ
เหล่าทัพและกองบัญ ชาการตารวจตระเวนชายแดนและ
หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ตามหลั ก สู ต รที่ ท างราชการก าหนด
ตลอดจนฝึกสุนัขทหาร ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

- ๓๖ -

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค
รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
-----------------------------------------------๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.
๔.
๑.
๒.
๓.
๑.
๒.
๓.

จุดแข็ง
กาลังพลของหน่วยมีศักยภาพและประสบการณ์สูง ในการทางานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสูง
ผลการผลิตของหน่วย เป็นที่ยอมรับของเหล่าทัพ ตชด. และต่างประเทศ รวมถึงหน่วยงานเอกชนพลเรือน
การจัดทาตาราและการฝึกภาคปฏิบัติได้มาตรฐาน
จุดอ่อน
ขาดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
การฝึกผู้บังคับสุนัขและสุนัขทหารถ่ายทอดความรู้ได้ยาก ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีบรรจุกาลังพลประเภทครูฝึก แต่มิได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงตามตาแหน่ง
การติดตามผลการปฏิบัติหลังจากจบการศึกษาของผู้บังคับสุนัขทหารและสุนัขทหาร กระทาได้ยาก
โอกำส
ความต้องการใช้สุนัขทหารมีความต้องการสูงทั้งทางทหารและพลเรือน
ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญในกิจการสุนัขทหาร
เป็นหน่วยที่สามารถประชาสัมพันธ์และบริการสังคมได้อย่างกว้างขวาง
อุปสรรค
ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่การฝึกผู้บังคับสุนัขและสุนัขทหาร
ขาดการสนับสนุนเครื่องช่วยฝึก เช่น ยาเสพติด และสารตั้งต้นผลิตวัตถุระเบิดจากหน่วยภายนอก
ไม่สามารถคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาได้ตามเกณฑ์ของหลักสูตรได้

แผนภูมิที่ ๑

โครงสร้างการจัด รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
(Organization Chart )

กส.ทบ.

ศสท.กส.ทบ.
- ๓๗ -

รร.สท.ศสท.กส.ทบ.

สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

กองบังคับการ

แผนกการศึกษา

ฝ่ายเตรียมการ

ฝ่ายสนับสนุน

แผนภูมิที่ ๒

- ๓๘ -

- ๓๙ -

แผนภูมิกำรปฏิบัติงำน กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
( Activity Chat )
ธุรการและประชาสัมพันธ์

การบริหารทรัพยากร

การบริหารบุคคล

การบริการทางวิชาการ

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

การพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา

การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี

การเงินและงบประมาณ

การพัฒนาหลักสูตรและ
คุณภาพการเรียนการสอน
การพัฒนาคุณภาพผู้สาเร็จ
การศึกษา

การพัฒนาครู-อาจารย์

การพัฒนาการสร้างผลงานทางวิชาการ/
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และการนามาใช้
ประโยชน์

- ๔๐ มำตรฐำนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
มำตรฐำน

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้

ค่ำ
น้ำหนัก

๑.คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา

๑.๑คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๒ ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

๒

๑๐

๒.คุณภาพครู อาจารย์ และ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา

๒.๑ ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีความสามารถในการจัด
การเรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัย
ทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๒ ครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์

๒

๑๕

๓.การพัฒนาหลักสูตรและ
คุณภาพการเรียนการสอน

๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๓.๒ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
๓.๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล
๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
๓.๖การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน

๖

๓๐

๔.การสร้างผลงานทางวิชาการ/
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
การนามาใช้ประโยชน์

๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงาน
ทางวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและนามาใช้
ประโยชน์

๑

๑๐

๕.การบริการทางวิชาการ

๕.๑ การบริการทางวิชาการตามชานาญและความพร้อมของ
สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม

๑

๕

๖.การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร
และการเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี

๖.๑ การปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นทหาร และเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองที่ดี

๑

๕

๗.การบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา

๗.๑ แผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๗.๓การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ
๗.๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

๕

๒๕

๑๘

๑๐๐

รวม

- ๔๑ กรอบแนวคิดมำตรฐำนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

๑. คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำ
๑.๑คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๒ ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

คุณภำพกำรศึกษำ

๔. กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร/
งำนวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์และ
กำรนำมำใช้ประโยชน์
๔.๑ระบบและกลไกในการสนับสนุน
การสร้างผลงานทางวิชาการ/
งานสร้างสรรค์/งานวิจัยและนามาใช้
ประโยชน์

๒. คุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกร
สนับสนุนกำรศึกษำ

๓.กำรพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพ
กำรเรียนกำรสอน

๒.๑ ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ
มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
ระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
๒.๒ ครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
การศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้หรือ
ประสบการณ์

๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖

การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล
การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

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

๕.กำรบริกำรทำงวิชำกำร
๕.๑การบริการทางวิชาการตามชานาญ
และความพร้อมของสถานศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อทบ./ชุมชน/สังคม

๖. กำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ควำมเป็น
ทหำรและเสริมสร้ำงควำมเป็น
พลเมืองที่ดี
๖.๑ การปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นทหาร
และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี

- ๔๒ มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ ๑.๑คุณภำพของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของหน่วยใช้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกองทัพบก โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลที่มี
มาตรฐาน
จุดมุ่งหมาย : เพื่อประเมินคุณภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรหรือไม่อย่างไร และเมื่อไปปฏิบัติงานแล้วได้นาความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้หรือไม่ อย่างไร เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีระบบการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา และมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(๒) มีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
(๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
(๔) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานต่อผู้สาเร็จการศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป(๓.๕๑ คะแนน)ทุกหลักสูตร
(๕) มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. แผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)
๒. เอกสาร/รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย
- สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายที่กาหนดว่าบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร (๐.๕๐ คะแนน)
- การกาหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา พัฒนาแผนงาน/โครงการในปีต่อไป(๐.๕๐ คะแนน)
๓. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานต่อผู้สาเร็จการศึกษา
- แบบประเมินความพึงพอใจที่มีข้อคาถาม ครบทั้ง ๓ ด้าน (๐.๕๐ คะแนน)
- แบบประเมินฯ ที่ได้รับกลับคืนในแต่ละหลักสูตร แสดงเป็นหลักฐาน ให้คณะกรรมการทราบ
หลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (๐.๕๐ คะแนน)
๔. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป(ใช้สูตรการคานวณ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒)
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน เท่ากับ
๑ คะแนน
๕. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินผู้สาเร็จการศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาประกอบด้วย
- สรุปหัวข้อ/ประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาที่ได้จากผลการประเมินฯ (๐.๕๐ คะแนน)
- การนาผลการประเมินความพึงพอใจฯ ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน
ในปีต่อไป (๐.๕๐ คะแนน)

- ๔๓ คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ ที่ ๑แผนงาน/โครงการ ต้ อ งก าหนดเป้ าหมายที่ ชั ด เจน ก าหนดหน่ ว ยงาน/ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
ระยะเวลาการติดตามหลังจบการศึกษาของแต่ละหลักสูตร และวิธีการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
การกาหนดห้วงเวลาการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา(ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๑.๑)
เกณฑ์ที่ ๓หัวข้อการประเมินความพึงพอใจให้มีความครอบคลุมทั้ง ๓ ด้านได้แก่ ๑) ด้านความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ ๒) ด้านทักษะพื้นฐานในการทางาน ๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
จานวนแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับกลับคืนแต่ละหลักสูตร(ใช้แนวทางตามตาราง
๑.๑.๒)โดยนามาแสดงให้คณะกรรมการทราบเป็นตัวอย่างหลักสูตรละ๑๐ ฉบับ(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ๕
ฉบั บ เพื่ อนร่ วมงาน ๕ ฉบั บ)กรณี ที่ ใช้ การประเมิ นแบบ online แสดงข้อมู ลให้ คณะกรรมการทราบด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ได้แต่ต้องสามารถระบุผู้รับการประเมินเป็นรายบุคคลได้
เกณฑ์ที่ ๔คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป(คะแนน ๓.๕๑จากคะแนน
เต็ม ๕) ทุกหลักสูตร (ใช้สูตรการคานวณ ๑.๑.๑ )
การแปลงเป็นคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจานวน
หลักสูตรทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน (ใช้สูตรการคานวณ ๑.๑.๒)
คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร
แนวทำง/ตัวอย่ำงกำรจัดทำข้อมูล สูตรกำรคำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำรำง ๑.๑.๑ห้วงเวลาการจัดเก็บข้อมูลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา (เกณฑ์ที่ ๑)
หลักสูตร
หลักสูตร
ที่จบการศึกษาใน
ระหว่างวันที่

ปี ๒๕๖๐
๑ ต.ค.๕๙
ถึง
๓๑ มี.ค.๖๐

ปีงบประมำณที่จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ปี๒๕๖๑
ปี๒๕๖๒
ปี๒๕๖๓
๑ เม.ย.๖๐
๑ ต.ค.๖๐
๑ ต.ค.๖๑
ถึง
ถึง
ถึง
๓๐ ก.ย.๖๐
๓๐ ก.ย.๖๑
๓๐ ก.ย.๖๒

ปี๒๕๖๔
๑ ต.ค.๖๒
ถึง
๓๐ ก.ย.๖๓

ตำรำง ๑.๑.๓ร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนในแต่ละปี (เกณฑ์ที่ ๓)
ปีงบประมำณ
ร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับคืนต่อจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้จากการกาหนดขนาด
ตัวอย่าง/การคานวณขนาดตัวอย่าง

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

๗๐

๗๕

๘๐

๙๐

๑๐๐

- ๔๔ แนวทำงกำรกำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
จากปัญหามีผู้สาเร็จการศึกษามีจานวนมากและอัตราการได้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้กลับคืน
มีค่อนข้างต่ารวมทั้งการเก็บข้อมูลมีข้อจากัดด้านเวลา คนและงบประมาณในการติดตามทาให้เป็นภาระแก่
สถานศึกษาค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรพัฒนาแนวทางการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาโดย การกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง แทนการเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทุกนาย โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ในการดาเนินการและการ
นามาใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างแท้จริงลดภาระกับสถานศึกษาเพื่อนาทรัพยากรไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานแทน ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แนะนาไว้ ๒วิธี ดังนี้
วิธีที่ ๑ใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง
ตำรำง ๑.๑.๒ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง
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

ขนำด
ขนำด
ประชำกร ตัวอย่ำง
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

ขนำด
ขนำด
ประชำกร ตัวอย่ำง
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

ขนำด
ประชำกร

ขนำด
ตัวอย่ำง

ขนำด
ประชำกร

ขนำด
ตัวอย่ำง

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 ธีรวุฒิ เอกะกุล,๒๕๔๓)

- ๔๕ วิธีที่ ๒ ใช้สูตรการคานวณขนาดตัวอย่าง
สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,๒๕๔๓)

เมื่อ

จานวนกลุ่มตัวอย่าง

จานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๑.๒
ตัวอย่างการคานวณหาขนาดตัวอย่าง
จานวนแบบสอบถามที่ต้องได้กลับคืน

หลักสูตร

๑. นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า กง.

เปิด / ปิด
การศึกษา

จานวน
ปี ๖๐
จานวนผู้ ขนาดตัวอย่าง
ระยะเวลา
(๗๐%)
เข้ารับ
ที่ส่ง
(สป.) การศึกษา
๑ ต.ค.๕๙
แบบสอบถาม
ถึง

๑ ต.ค.๕๙– ๓๑
๕
ต.ค.๕๙
๒. นายสิบชั้นต้น
๖ ต.ค.๕๙– ๒๘
๘
พ.ย.๕๙
๓. นายทหารปลัดบัญชี
๑๓ ต.ค.๕๙–
๑๑
๒๖ ธ.ค.๕๙
๔. เสมียนงบประมาณ
๓ พ.ย.๕๙ ๖
๑๒ ธ.ค.๕๙
๕. ปฐมนิเทศนายทหารการเงิน
๕ ม.ค.๖๐–
๕
๖ ก.พ.๖๐
๖. ผู้บริหารงานการเงิน
๑๒ ม.ค.๖๐ –
๕
๑๓ ก.พ.๖๐
๗. นายทหารปลัดบัญชีระดับ
๙ ก.พ.๖๐–
๙
บริหาร
๑๐ เม.ย.๕๙
๘. ชั้นนายร้อย
๒๐ เม.ย.๕๙ –
๑๓
๑๗ ก.ค.๖๐
๙. ชั้นนายพัน
๒๗ เม.ย.๖๐ –
๑๗
๒๑ ส.ค.๖๐
๑๐. นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า กง.
๑ พ.ค.๕๙ –
๒๖
๓๐ ก.ย.๖๐
๑๑. นายสิบชั้นต้นสาหรับ
๑ ก.ค.๕๙ –
๘
กองหนุน
๑๘ ส.ค.๖๐
๑๒. นายทหารสัญญาบัตรการเงิน
๑๓ ก.ค.๖๐ –
๒
บรรจุใหม่
๒๔ ก.ค.๖๐
๑๓.พัฒนาสัมพันธ์การบริหาร
๒๓ ก.ค.๖๐–
๙
ทรัพยากร(พ.ส.ท.)
๑๘ ก.ย.๖๐
รวมผู้สาเร็จการศึกษา/ได้แบบสอบถามคืนทั้งหมด
รวมผู้สำเร็จกำรศึกษำ/ได้แบบสอบถำมคืน
ในห้วงเวลำเก็บข้อมูล ตำมตำรำง ๑.๑.๑

ปี ๖๑
ปี ๖๒
ปี ๖๓
ปี ๖๔
(๗๕%)
(๘๐%)
(๙๐%)
(๑๐๐%)
๑ เม.ย.๖๐ ๑ ต.ค.๖๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๑ ต.ค.๖๒
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
๓๑ มี.ค.๖๐ ๓๐ ก.ย.๖๐ ๓๐ ก.ย.๖๑ ๓๐ ก.ย.๖๒ ๓๐ ก.ย.๖๓

๖๕
๓๕
๔๘
๕๐
๔๐
๔๐
๕๐
๓๗
๔๐
๖๕
๖๐
๒๒
๕๑
๖๐๓

๒๕

๑๘

๑๙

๒๐

๒๓

๒๕

๑๔

๑๐

๑๑

๑๑

๑๓

๑๔

๑๙

๑๓

๑๔

๑๕

๑๗

๑๙

๑๙

๑๔

๑๔

๑๕

๑๗

๑๙

๑๕

๑๐

๑๑

๑๒

๑๔

๑๕

๑๕

๑๐

๑๑

๑๒

๑๔

๑๕

๒๐

๑๔

๑๕

๑๖

๑๘

๒๐

๑๔

๑๐

๑๑

๑๑

๑๓

๑๔

๑๖

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๖

๒๕

๑๘

๑๙

๒๐

๒๒

๒๕

๒๓

๑๖

๑๗

๑๘

๒๑

๒๓

๙

๖

๗

๗

๘

๙

๒๐

๑๔
๑๖๔

๑๕
๑๗๖

๑๖
๑๘๖

๑๘
๒๑๒

๒๐
๒๓๔

๗๕

๙๖

๑๘๖

๒๑๒

๒๓๔

๒๓๔

หมายเหตุตัวอย่างนี้ ได้ใช้จาลองสถานการณ์ว่ามีการเปิดหลักสูตรเดิมทุกปี เปิดในห้วงเวลาเดียวกันทุกปี
และมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเท่าเดิมทุกหลักสูตรทุกปี

- ๔๖ คาอธิบายเพิ่มเติม
ใช้ข้อมู ล ๑ ต.ค.๕๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๐ มี จานวนผู้ ส าเร็จการศึ กษา ทั้ งหมด ๖๐๓ นาย ใช้ตาราง
สาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง เท่ากับ ๒๓๔ นาย
นามากระจายเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรโดย กับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร จะได้ข้อมูลขนาด
ตัวอย่างของแต่ละหลักสูตร เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนการสุ่มเพื่อจะได้ตัวแทนผู้สาเร็จ
การศึกษาที่มาจากทุกลักษณะที่เป็นไปได้ของผู้สาเร็จการศึ กษาและได้ข้อมูลครบตามวัตถุประสงค์หลักสูตรที่
ต้องการทราบ
แบบสอบถามที่ได้รับคืนจะต้องเท่ากับกลุ่มขนาดตัวอย่างที่ส่งไป แต่การปฏิบัติจริงมีข้อจากัด จึงได้
อนุโลมให้ใช้อัตราการได้กลับคืนครบได้แต่จะมีการพัฒนาจานวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนให้สูงขึ้นจนครบ
หรือได้มากที่สุดต่อไปในแต่ละปี ตามตารางที่ ๑.๑.๒ ต่อไปแล้วนามาคานวณจานวนแบบสอบถามที่จะต้อง
ได้รับกลับคืนในปีนั้นว่ากาหนดให้เป็นร้อยละเท่าใด ตัวอย่างปี ๒๕๖๐
ในปี ๒๕๖๐ - มีผู้จบการศึกษา รวมทุกหลักสูตร
=
- จากการใช้ตารางกาหนดขนาดตัวอย่าง
=
- ห้วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลปี ๒๕๖๐ ตามตารางที่ ๑.๑.๑
มี ๖ หลักสูตร จานวนกลุ่มตัวอย่างรวม
=

๖๐๓ นาย
๒๓๔ นาย
๗๕

นาย

ดังนั้น จานวนแบบสอบถามที่ได้กลับคืน หลักสูตรที่ ๑- ๖ ในปี ๒๕๖๐ไม่น้อยกว่า ๑๘,๑๐,๑๓,๑๔,๑๐
และ ๑๐ ฉบับ ตามลาดับ
หรือจานวนแบบประเมินที่ต้องส่งให้กับหลักสูตรที่ ๑ คือ หลักสูตรนนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า กง.ในปี ๒๕๖๐
ไม่น้ อยกว่า ๑๘ ฉบับ , ในปี ๒๕๖๑ ไม่เก็บเพราะจะเข้าวงรอบในปี ๒๕๖๒ คือ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ฉบับ ในปี
๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๒๓ และ ๒๕ ฉบับ ตามลาดับ
สูตรกำรคำนวณ ๑.๑.๑คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละหลักสูตร(เกณฑ์ที่ ๔)
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละคน
(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดที่ประเมิน

+

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละคน
(ประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทัง้ หมดที่ประเมิน

÷๒

สูตรกำรคำนวณ ๑.๑.๒ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป(เกณฑ์ที่ ๔)
จานวนหลักสูตรที่มีคะแนนคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน

X ๑๐๐

- ๔๗ ตัวอย่างการคานวณ
ผลการประเมิน มี คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ ยอยู่ในระดับ ดีขึ้นไปจานวน ๗ หลั กสูตรจากจานวน
หลักสูตรทั้งหมดที่ประเมินให้ห้วงเวลาเดียวกัน 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
ปานกลาง
ระดับ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
การคานวณ = (๗ ÷ ๘) x ๑๐๐ = ๘๗.๕๐
เทียบคะแนนร้อยละ ๑๐๐ = ๑ คะแนน ร้อยละ ๘๗.๕๐ เท่ากับ (๘๗.๕๐ ÷ ๑๐๐) = ๐.๘๗คะแนน
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดสอดคล้องกับความ
ต้องการของกองทัพบก
จุดมุ่งหมาย : เพื่อประเมินว่าผู้สาเร็จการศึกษามี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
หรือไม่ อย่างไร โดยผู้สาเร็จการศึกษาประเมินตนเองและครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผู้สาเร็จ
การศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีการกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา ที่สามารถวัดได้ทุกหลักสูตร
(๒) มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้สาเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดยผู้เรียนประเมิน
ตนเอง และครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน
(๓) ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรทุกหลักสูตร
(๔) มีการสรุปผลการประเมินและนาผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในรุ่นต่อไป
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร
(๑ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ประเมินโดย
ผู้เรียนประเมินตนเอง และครู อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการที่ สถานศึกษากาหนดเป็นผู้ประเมิน(๑
คะแนน)
๓. ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมทุกหลักสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด (สูตรการคานวณ ๑.๒.๑)
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๙๐ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด เท่ากับ ๒ คะแนน
- สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา(ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๒.๑)
- สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร (ใช้แนวทางตาม
ตาราง ๑.๒.๒)
๔. เอกสาร/รายงานสรุป ผลการประเมิน ฯ (๐.๕๐ คะแนน) และกาหนดแนวทางการนาผลการ
ประเมินฯไปปรับปรุงหลักสูตรและ/หรือการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป (๐.๕๐ คะแนน)

- ๔๘ คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร:ใช้วัดผู้สาเร็จการศึกษาช่วง
ท้ายของหลักสูตรก่อนจบการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่สถานศึกษาพิจาณาว่ามีความเหมาะสมก่อนจบการศึกษาและ
กลับไปกลับไปปฏิบัติหน้าที่
การกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา: สถานศึกษาควรพิจารณานา
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร/วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคุณสมบัติตามหมายเลข ชกท.ที่ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับ
เมื่อสาเร็จตามหลักสูตร(ถ้ามี) มาใช้ทั้งนี้ การกาหนดคุณสมบัติ ควรกาหนดให้ครอบคลุม ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑)
ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ๒) ด้านทักษะพื้นฐานในการทางาน(จากประสบการณ์ในการฝึก
ปฏิบัติ)และ ๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม (Knowledge, Practice หรือ Skill, Personality และ
Attitude )จึงจะมีความสมบูรณ์
เกณฑ์ ที่ ๒ แบบประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ข องผู้ ส าเร็จ การศึ กษาที่ ได้รับ กลั บ คื น แต่ ล ะ
หลักสูตรแสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นหลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (ระบุชื่อผู้สาเร็จการศึกษา) แบ่งเป็นประเมินโดยตนเอง
๕ ฉบับ ประเมินโดยครู อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการที่สถานศึกษากาหนด ๕ ฉบับ หรือหาก
สถานศึกษาใช้แบบประเมินฉบับเดียวกัน ใช้ ๕ ฉบับได้ กรณีที่สถานศึกษาใช้การประเมินแบบ online ให้แสดง
ข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีข้อมูลรายบุคคลและข้อมูลสรุป
แนวทำงกำรจัดทำข้อมูล สูตรกำรคำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำรำง ๑.๒.๑ ตัวอย่าง ตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร (เกณฑ์ที่ ๓)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร A

๑) ด้านความรู้
๑.๑ ...........................
๑.๒ ...........................
๑.๓ ...........................
รวม

๒) ด้านทักษะพื้นฐาน
ในการทางาน
๒.๑ ..........................
๒.๒ ...........................
๒.๓ ...........................
รวม

๓) ด้านบุคลิกภาพและ
คุณธรรมจริยธรรม
๓.๑ ...........................
๓.๒ ...........................
๓.๓ ...........................
รวม

รวมทั้ง ๓ ด้ำน

ผู้เรียน(ตำมเลขที่)

คะแน
นเฉลี่ย

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑
๐

๑
๑

๑
๒

๑
๓

๑
๔

๑
๕

๑
๖

๑
๗

๑
๘

๑
๙

๒
๐

๕ ๔ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๔.๘๕

๕ ๔ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๕

๔

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๔.๘๐

- ๔๙ ตำรำง ๑.๒.๒ ตัวอย่างตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร (เกณฑ์ที่ ๓)
หลักสูตร
จำนวนผู้เรียน
ผู้เรียนทั้งหมดแต่ละหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ

หลักสูตร A

หลักสูตร B หลักสูตร C หลักสูตร D

หลักสูตร E

รวม
ร้อยละ

๔๐

๕๐

๖๐

๓๐

๑๐๐

๒๘๐

๓๙

๔๙

๕๙

๒๙

๙๗

๒๗๓

๙๗.๕

๙๘.๐

๙๘.๓๓

๙๖.๖๗

๙๗.๐๐

๙๗.๕๐

สูตรกำรคำนวณ๑.๒.๑ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
จานวนผู้สาเร็จการศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร X ๑๐๐
จานวนผู้เรียนทั้งหมดทุกหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๙๐จานวนผู้เรียนทั้งหมดทุกหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน
เท่ากับ ๒ คะแนน
มำตรฐำนที่ ๒ คุณภำพครู อำจำรย์ และบุคลำกรสนับสนุนกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ครู อำจำรย์มีควำมรู้ด้ำนวิชำกำร มีประสบกำรณ์ มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
มีคุณธรรมจริยธรรมตำมระเบียบวินัยทหำรและจรรยำบรรณวิชำชีพครู
คาอธิบายตัวบ่งชี้: ครู อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และสามารถจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและส่งเสริม ให้ผู้เรียนทุกคน
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกาหนด
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีครู อาจารย์ที่มีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมี
คุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ มีระบบในการพัฒนามาตรฐานครูอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นข้อมูลสาหรับให้ผู้บริหารใช้ในการสรรหาและพัฒนาอาจารย์รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้
ผู้บังคับบัญชา/หน่วยใช้และผู้เข้ารับการศึกษาว่าสถานศึกษามีครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีการกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ของแต่ละแผนกวิชา
(๒) มีระเบียบ/ข้อกาหนด/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน
(๓) มีฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดงถึง คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ตามมาตรฐานที่กาหนด
(๔) ครู อาจารย์มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
(๕) ครู อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร

- ๕๐ ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. เอกสาร/หลักฐานการกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์แต่ละแผนกวิชา(๑ คะแนน)
๒. ระเบียบ/คาสั่ง/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน (๑ คะแนน)
๓. ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ตามมาตรฐานที่กาหนด(ใช้แนวทางตามตาราง ๒.๑.๑และ ๒.๑.๒) (๑ คะแนน)
๔. ร้อยละของครูอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่กาหนด
ใช้บั ญ ญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑
คะแนน) (สูตรการคานวณ ๒.๒.๑)
๕. แบบประเมิ น ตนเองของครู อาจารย์ ต ามระเบี ย บ/ค าสั่ ง /คู่ มื อ จรรยาบรรณวิช าชี พ ครู ห รื อ
ข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน(๐.๕๐ คะแนน)แสดงเอกสารผลการประเมินตนเองของครู อาจารย์ จานวน ๔
นาย(จากการสุ่มของผู้ประเมิน) (๐.๕๐ คะแนน)
คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑กาหนดสมรรถนะ/คุณวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของครู
อาจารย์ที่ต้องการ เช่น ด้านการศึกษา การผ่านการอบรมหลักสูตรใดบ้าง, ด้านประสบการณ์ ผ่านการทางานใน
ตาแหน่งใดหรือประสบการณ์การปฏิบัติงานใดบ้างที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของครูอาจารย์ที่ต้องการ โดยเมื่อ
กาหนด มาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะ ของครู อาจารย์แล้วต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้เป็น
มาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ของแต่ละแผนกวิชา
แนวทางการกาหนดสมรรถนะของครูอาจารย์ในแผนกวิช า : สถานศึกษาอาจกาหนดตามความ
เหมาะสม เช่น กาหนดคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่งตามที่ ทบ.กาหนด หรือจะกาหนดเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑)
ความรู้ ๒) ประสบการณ์ และ ๓) คุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/
สมรรถนะ ได้ตามความเหมาะสม หรืออาจพิจารณานาแนวคิดของ ศาสตราจารย์ David C. McClellandนักจิตวิทยา
มหาวิทยาลัย Harvard ที่มี ๕ องค์ประกอบ มาใช้ก็ได้ ได้แก่๑) Knowledge : ความรู้ที่เป็นสาระสาคัญ๒) Skill : ทักษะ ๓)
Self-Concept : เจตคติ ค่านิยม ความคิดความอ่าน ๔) Traits : บุคลิกภาพลักษณะประจาตัวของบุคคล๕) Motive/Attitude :
แรงจูงใจ/เจตคติ เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในที่จะไปสู่เป้าหมายหรือความสาเร็จ หรืออาจใช้แนวคิดอื่นได้ที่จะสะท้อน
ว่าสถานศึ ก ษามี ค รู อาจารย์ ที่ มี คุ ณ ภาพเป็ น ตามมาตรฐานที่ ค วรจะเป็ น (กรณี ที่ ใช้ ป ระสบการณ์ ต้ อ งมี
ประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิชาที่สอนอย่างน้อย ๑ ปี)
เกณฑ์ที่ ๓ฐานข้อมูล ครู อาจารย์ ที่แสดงถึง คุณ วุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ ของครู อาจารย์ ตามมาตรฐานที่กาหนด :ควรแสดงข้อมูลให้ครบตามตัวอย่าง หรือมากกว่าที่
กาหนดได้ โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆตามความสะดวกในการใช้งาน เช่น เอกสาร, file ข้อมูล Excel, หรือ
บันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
เกณฑ์ที่ ๕ ให้ครู อาจารย์ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินครู อาจารย์ตามระเบียบ/ข้อกาหนด/
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ โรงเรียนกาหนด คณะกรรมการจะสุ่มขอดูผลการประเมินตนเอง จานวน ๔ นาย
กรณีที่สุ่มพบหลักฐานการประเมินตนเองครบทั้ง ๔ นาย เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน
แนวทำงกำรจัดทำข้อมูล สูตรกำรคำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน
การกาหนดมาตรฐาน/หลั กเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ ของแต่ล ะแผนกวิช า สถานศึกษา
สามารถออกแบบการจัดทาข้อกาหนด หลักเกณฑ์ได้ อาจกาหนดเป็นข้อความเรียงเป็นข้อๆ เป็นตาราง เป็น
แผนภูมิพร้อมคาอธิบายได้ ฯลฯ ตามความเข้าใจและความสะดวกในการใช้

- ๕๑ ตัวอย่างการกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์

ตำรำง ๒.๑.๑ ตัวอย่างแนวทางการกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะหลักของครู อาจารย์รร................
รำยกำรแต่ละด้ำน

มำตรฐำน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะหลักของครู อำจำรย์ที่ทุกคนต้องมี

๑) ความรู้

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

๒) ประสบการณ์

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

๓) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม
ด้าน อื่นๆ

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

ตำรำง ๒.๑.๒ ตัวอย่างแนวทางการกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะประจาสายงานของครู อาจารย์รร....................
แผนกวิชำ
๑. ฝ่าย
อานวยการ
๒. ค้นหา
เป้าหมาย
๓. ยุทธวิธีวิชา
หลักยิง
๔. วิชาหลักยิง

คุณวุฒิ/ควำมรู้เฉพำะ

๑).................................................
๒)..................................................
๑).................................................
๒)..................................................
๑).................................................
๒)..................................................
๑).................................................
๒)..................................................
๕. วิชาการ
๑).................................................
สื่อสาร
๒)..................................................
๖. วิชาอาวุธ
๑).................................................
๒)..................................................
๗. วิชาทั่วไป ๑).................................................
๒)..................................................
๘. วิชายานยนต์ ๑).................................................
๒)..................................................
๙. วิชาปืนใหญ่ ๑).................................................
ต่อสู้อากาศยาน ๒)..................................................

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

อื่นๆ
........................................
........................................
.......................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.......................................
.......................................

หมายเหตุ ที่มาของชื่อแผนกวิชาใช้ข้อมูลจาก รร.ป.ศป. มาแสดงเป็นตัวอย่างการกาหนดแผนกวิชาใช้ตาม
โครงสร้างการจัดหน่วยของแต่ละสถานศึกษา

- ๕๒ ตำรำง ๒.๑.๓ ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลครูอาจารย์ที่แสดงถึงคุณวุฒิความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ ของครู อาจารย์ ตามมาตรฐานที่กาหนดแต่ละแผนกวิชา (เกณฑ์ที่ ๓)
ยศ-ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

วิชำที่สอน

ควำมรู้/คุณวุฒิกำรศึกษำ
ทำงทหำร

ทำงพลเรือน

ประสบกำรณ์
กำรสอน

ควำม
เชี่ยวชำญ

ด้ำนอื่นๆ

สรุปสมรรถนะตรง
ตำมที่กำหนด
ตรง ไม่ หมำย
ตรง เหตุ

สูตรกำรคำนวณ๒.๑.๑ร้อยละของครูอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่กาหนด(เกณฑ์ที่ ๔)
จานวนครูอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่กาหนด
จานวนครู อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน(ตามคาสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษา)

X ๑๐๐

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐ ของจานวนครู อาจารย์ที่ปฏิบัติงานเท่ากับ ๑ คะแนน

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ครู อำจำรย์และบุคลำกรสนับสนุนกำรศึกษำได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น
ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งใน/ต่างประเทศ/
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีการนาความรู้กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน
จุ ดมุ่ งหมาย : เพื่ อพั ฒ นาครู อาจารย์และบุ คลากรสนับ สนุน การศึก ษาด้ ว ยการเพิ่ มพู นความรู้/
ประสบการณ์ อย่างต่อเนื่องทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีแผนการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
(๒) ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย
๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ชั่วโมง/คน/ปี
(๓) มีการนาความรู้ที่ได้รับจากการการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ มาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาทั้งหมด
(๔) มี ก ารประเมิ น ความส าเร็ จ ตามเป้ า หมายของแผนงานหรื อ โครงการฯ และมี ก ารน าผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. แผนงาน/โครงการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา(๑ คะแนน)
๒. ร้อยละของครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ชั่วโมง /คน/ปี (สูตรการคานวณ ๒.๒.๑)
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๕๐ ของจานวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑ คะแนน
- บัญชีรายชื่อครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
(ใช้แนวทางตามตาราง ๒.๒.๑)
- ตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (ใช้แนวทางตามตาราง ๒.๒.๒)

- ๕๓ ๓. ร้อยละของครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ นา
ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ (สูตรการคานวณ ๒.๒.๒)
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐ ของจานวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ได้รับการเพิม่ พูนความรู้/ประสบการณ์ เท่ากับ ๑ คะแนน
- ตารางสรุปการนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติมมาใช้ประโยชน์ (ใช้แนวทางตาม
ตาราง ๒.๒.๓)
๔. เอกสาร/รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย
- ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายที่กาหนดว่ าบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ อย่างไร (๑ คะแนน)
- แนวทางการปรับปรุงพัฒนา พัฒนาแผนงาน/โครงการ ในปีต่อไป (๑คะแนน)
คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ ที่ ๒การเพิ่ ม พู น ความรู้ /ประสบการณ์ ได้ แ ก่ การอบรม การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม การอบรม
การศึกษาตามหลักสูตร การเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือสัมมนา การศึกษาดูงาน การนาเสนอผลงาน การปฏิบัติ
หน้าที่พิเศษที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร วิชาที่สอน การพัฒนาทักษะต่างๆ/การบริหารที่สามารถนามาใช้ประโยชน์
ในการทางานได้ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเองหรือหน่วยงานภายนอก
แนวทำงกำรจัดทำข้อมูล สูตรกำรคำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำรำง ๒.๒.๑ตัวอย่างตารางบัญชีรายชื่อครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ
(เกณฑ์ที่ ๒)
อายุ
ราชการ
(ปี)

ชื่อตาแหน่งที่
บรรจุ

ตาแหน่งที่ปฏิบัติงาน
จริง/ความรับผิดชอบ

ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ครู

(ปี)
๑.

ร.ท. XXX XXX

อจ.รร.ช.กช.

๑๐

อจ.แผนกวิชาทุ่นระเบิด

บุคลากรสนับสนุนฯ

รายชื่อ

อาจารย์

ลาดับ

√

๒

๒.

๑.

ร.ท. XXX XXX

๒.

ร.ต. XXX XXX

√
√

บุคลากรฯ
สนับสนุนฯ

รายชื่อ
ครู

ลาดับ

อาจารย์

ตำรำง๒.๒.๒ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (เกณฑ์ที่ ๒)
รายการอบรม/ศึกษาฯ (ชั่วโมง)

อบรมครูทหารชั้นสูง ปี งป.๖๐
- เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เข้าร่วมสัมมนา ของ กช.
- เรื่อง แนวทางการคัดเลือกครูอาจารย์
ของ กช. จากผู้มีประสบการณ์สนาม

หน่วยงาน
ผู้จัดการ
อบรม/ศึกษาฯ
ยศ.ทบ.

๕ วัน (๔๐ ชม.)

กช.

๒ วัน (๑๖ ชม.)

จานวนชั่วโมง

- ๕๔ ตำรำง ๒.๒.๓ ตัวย่างสรุปข้อมูลการนาความรู้ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เพิ่มเติมมาใช้ประโยชน์

√

เข้าร่วมสัมมนา ของ กช.
- เรื่อง แนวทางการคัดเลือกครูอาจารย์ของ
กช. จากผู้มีประสบการณ์สนาม

√
√

สูตรกำรคำนวณ ๒.๒.๑ ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม
อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ชั่วโมง /คน/ปี
จานวนครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทีไ่ ด้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม
อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ชั่วโมง /คน/ปี
จานวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน

X ๑๐๐

ใช้บัญ ญั ติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๕๐ ของจานวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑ คะแนน
สูตรกำรคำนวณ ๒.๒.๒ ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม
นามาใช้ประโยชน์ (เกณฑ์ที่ ๓)
จานวนครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทีไ่ ด้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม
แล้วนามาใช้ประโยชน์
จานวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน

X ๑๐๐

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐ ของจานวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้า
รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติมฯ เท่ากับ ๑ คะแนน

มำตรฐำนที่ ๓ กำรพัฒนำหลักสูตรและคุณภำพกำรเรียนกำรสอน
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร
คาอธิบาย:สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ ทบ.สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
พั นธกิ จของสถานศึ กษาและหน่ วยต้ นสั งกั ดมี การบริหารและพั ฒ นาหลั กสู ตรให้ มี คุณ ภาพเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกองทัพบกและหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มีคณะกรรมการพัฒ นาหลักสูต ร มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง
(หน่วยใช้,หน่วยต้นสังกัดของผู้เรียน) มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กาหนด มีการนาผล
ประเมินความพึงพอใจของหน่วยใช้ต่อผู้สาเร็จการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
จุดมุ่งหมาย : มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบ

อื่น ๆ(ระบุ)

เขียนบทความ

สร้างนวัตกรรม

ปรับปรุงการทางาน

ร.ต. XXX XXX

อบรมครูทหารชั้นสูง ปี งป.๖๐
- เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

ปรับปรุงเอกสารการสอน

๒.

√

รายการอบรม/ศึกษาฯ (ชั่วโมง)

บรรยาย ขยายผลใน รร.

ร.ท. XXX XXX

บุคลากรฯสนับสนุนฯ

๑.

การนาไปใช้ประโยชน์

อาจารย์

รายชื่อ

ครู

ลาดับ

- ๕๕ เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตรที่
เปิดสอน
(๒) มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
(๓) มีการดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ ทบ./หน่วย
ทีเ่ กี่ยวข้อง/สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
(๔) หลักสูตรทีเ่ ปิดการศึกษาในปีงบประมาณนั้นจะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัตมิ าแล้วไม่เกิน ๕ ปี
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. เอกสาร/หลักฐานที่ แสดงระบบและกลไกการบริห ารหลักสู ตร (๐.๕๐ คะแนน) คาสั่ งแต่งตั้ ง
ผู้รับผิดชอบดาเนินการและกากับดูแลหลักสูตร ให้มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตรที่
เปิดสอน(๐.๕๐ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการดาเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
- รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน)
-รายงานสรุปผลหลังการดาเนินการทุกหลักสูตร(๐.๕๐ คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/สภาการศึกษาของสถานศึกษาและมีการประชุมอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง(๐.๕๐ คะแนน)
- รายงานการนาผลการประเมินที่เกี่ยวข้อง(หน่วยใช้,ผู้เรียน,ครูอาจารย์)มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรใช้
แนวทางตามตาราง ๓.๑.๑) (๐.๕๐ คะแนน)
๔. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีนั้นได้รับการอนุมัติมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่
อนุมัตคิ รั้งสุดท้าย
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ........ตามตาราง ๓.๒.๑ ของจานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิด
การศึกษาในปีเดียวกัน เท่ากับ ๑ คะแนน และแปลผลคะแนนตามตาราง ๓.๑.๒
- ตารางแสดงข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษาที่ระบุการปรับปรุงครั้งล่าสุด(๐.๕๐ คะแนน)
- เล่มหลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีงบประมาณที่รับการประเมิน พร้อมข้อมูลการอนุมัติ(๐.๕๐ คะแนน)
คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ เอกสารแสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร จะต้องครอบคลุม องค์ประกอบต่างๆ
และขั้นตอนการดาเนินงาน ในการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร เช่น บุคลากรที่ทาหน้าที่ต่างๆ งบประมาณ
ทรัพยากรต่างๆ เอกสารตารา สื่อการสอน กระบวนการสอบเข้า/การคัดเลือกผู้เรียน การวัดและประเมินผล
ตลอดจนการประเมินหลักสูตรโดยจัดทาเป็นแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ flow chart ที่ชัดเจน

- ๕๖ แนวทำงกำรจัดทำข้อมูล สูตรกำรคำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำรำง๓.๑.๑ตัวอย่าง การจัดทาตารางสรุปการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

XXXXX

- ควรฝึกทักษะ - ความรู้
การสืบค้นข้อมูล ภาคทฤษฎี
เพื่อนามา
เพียงพอ ส่วน
วิเคราะห์ข่าวให้ ใหญ่อ่านเองเข้าใจ
มากขึ้น
แต่การนามา
-ควรเพิ่มการใช้ ประยุกต์ใช้
ข้อมูลทางวิชาการ ค่อนข้างยาก ควร
มาสนับสนุนหรือ ใช้วิธีการ
มาอธิบายเหตุผล Discussionกับ
ของการเลือกการ เพื่อน อาจารย์
และผู้เชี่ยวชาญ
ปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่างๆ มากกว่า
ให้มากขึ้น
- ควรเพิ่มการเรียน

1 พ.ค.49 - xxxxxxxxxxxxx
-xxxxxxxxxxxxx

- ความรู้ก่อนเข้า
รับการศึกษา
ผู้เรียนมาความ
แตกต่างกันส่วน
ใหญ่มีความรู้ใน
ระดับพอใช้
จึงใช้เวลาวาวน
ใหญ่ทาความ
เข้าใจเนื้อหา
สาคัญช่วงเวลา
การฝึกน้อย
- ครูอาจารย์มี
ภารกิจสนับสนุน
หน่วยเหนือใน
ด้วยCase study
ที่เป็นสถานการณ์จริง งานเรื่องด่วนทา
ให้การคุมกลุ่มฝึก
ที่เป็น Hot tissue
ปฏิบัติในบ้างครั้ง
- ตัวอย่าง
ใช้สัดส่วนครูต่อ
สถานการณ์ฝึก ผู้เรียนไม่
ค่อนข้างเก่า
เหมาะสม
ไม่ท้าทายและ
-ข้อสอบเป็น
น่าสนใจ
ปรนัย
- อาจารย์ประจา ค่อนข้างมาก
กลุ่มไม่เพียงพอ ความปรับให้เป็น
อัตนัยและการ
สัมภาษณ์
- xxxxxxx
-xxxxxxx

- xxxxxxx
-xxxxxxx

-ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ให้ใช้เหตุการณ์จริงที่เป็นประเด็น
ในพื้นที่ความมั่นคง ให้มากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ
สถานการณ์อย่างชัดเจน
-ปรับชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติการ
สืบค้นข้อมูลด้วยระบบพี่เลี้ยงหา
ข่าวเพื่อเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติงานจริง
- ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย
- ปรับกระบวนการฝึกให้มีการ
AAR หลังการฝึกทุกกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และให้ผู้เรียนได้ทบทวน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามความ
เข้าใจของตนเองตาม
Constructivism Theory
- ปรับรูปแบบการบรรยาย
พิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นการ
ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพื่อ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแทน ทา
ให้ผู้เรียนได้เตรียมการล่วงหน้า
- ปรับรูปแบบการสอบในวิชา
.....ด้วยการสมภาษณ์และการ
นาเสนอรายงนจากการค้นคว้า
รายบุคคล
- xxxxxxxxxxxxx
-xxxxxxxxxxxxx

สูตรกำรคำนวณ๓.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ
จานวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่อนุมัติครั้งสุดท้าย
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดการศึกษาในปีเดียวกัน
การแปลผลคะแนน :ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๑.๒

อนุมัติแล้ว

๒

1 มี.ค.50

ครูอาจารย์

1 มี.ค.59

XXXXX

ผู้เรียน

ส่งคืนแก้ไข

๑.

จากหน่วยใช้
ผบช.+ เพื่อน
ร่วมงาน

ผลการอนุมัติ
สรุปประเด็นการปรับปรุง
พัฒนา

1 ส.ค..59

หลักสูตร

สรุปผลการประเมิน

รออนุมัติ

ลาดับ

ว/ด/ป/
ที่ได้รับ
การอนุมัติ
ครั้งล่าสุด

X ๑๐๐

- ๕๗ ตำรำง ๓.๑.๒ คะแนนเกณฑ์ที่ ๔ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้คะแนน
จำนวนหลักสูตรที่เปิดกำรศึกษำได้รับกำรอนุมัติ
ไม่เกิน ๕ ปี นับจำกวันที่อนุมัติครั้งสุดท้ำย
ปีงบประมำณ
๑๐๐
๖๐
๗๐
๘๐
๙๐
๑ คะแนน
๒๕๖๐
๐.๕๐ คะแนน
๑ คะแนน
๒๕๖๑
๐.๕๐ คะแนน
๐.๗๕ คะแนน
๑ คะแนน
๒๕๖๒
๐.๒๕ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน
๐.๗๕ คะแนน
๑ คะแนน
๒๕๖๓
๐.๒๕ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน
๐.๗๕ คะแนน ๐.๙๐ คะแนน ๑ คะแนน
๒๕๖๔

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ คุณภำพกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษาดาเนินการให้ครู อาจารย์ จัดทาแผนการเรียนรู้/แผนการสอนรายวิชา
โดยจั ดการเรียนการสอนที่ยึ ดหลักผู้เรียนเป็นสาคัญมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนตามหลั กสู ตร และบูร ณาการ
จริยธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จุดมุ่งหมาย : ครูอาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชา(วิชาหลัก)
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
(๓) มีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา และหลังปิดการศึกษา
(๔) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
(๕) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงเขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอน
- หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีที่ประเมิน
- ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร(ตอนที่ ๔) (๐.๕๐ คะแนน) (ใช้แนวทางตามตัวอย่างที่ ๓.๒.๑)
- แผนการสอนสอดคล้องกับประมวลรายวิชา(๐.๕๐คะแนน)(ใช้แนวทางตามตัวอย่างที่ ๓.๒.๒)
๒. บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง (ใช้แนวทางตามตัวอย่างที่ ๓.๒.๒)
๓. เอกสาร/รายงานการประชุมด้านการจัดการเรียน
- รายงาน/บั น ทึ กการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา
(๐.๕๐ คะแนน)
- รายงาน/บันทึกการประชุมด้านการจัดการเรียนหลังจบการศึกษา (๐.๕๐ คะแนน)
๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการประเมินการจัดการเรียนการสอน
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน(๐.๕๐ คะแนน)
- รายงาน/สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมการประเมินจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์เอกสาร ตารา การวัดและการประเมินผลทุกหลักสูตรโดย
สรุปประเด็นปัญหาที่สาคัญที่ต้องปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน)
๕. เอกสาร/หลั กฐานแสดงการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ ข้อที่ ๔ ไปกาหนดแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

- ๕๘ คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)หมายถึง โครงสรางของรายวิชาแตละรายวิชาที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญๆ คือ
๑) ลักษณะและขอมูลทั่วไปของรายวิชา (ชื่อรายวิชา จานวนหนวยกิต)
๒) สวนประกอบของรายวิช า (คาอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคของรายวิชา ลักษณะ
กิจกรรมการเรียนการสอนและชั่วโมง) ๓) หัวขอการสอนตลอดหลักสูตร
๔) การประเมินผล
๕) ทรัพยากรประกอบการเรียน
๖) อาจมีการเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความจาเปนและความเหมาะสมของลักษณะวิชา
การแสดงเล่มหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อนามาพิจารณาความสอดคล้องของ
ประมวลรายวิชาและแผนการสอน
ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร (ตอนที่ ๔) ให้ดาเนินการในวิชาที่มีหน่วย
กิตทุกวิชา โดย คณะกรรมการจะสุ่มประเมิน หลักสูตรละ ๑ วิชา
แผนการสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับประมวลรายวิชา คณะกรรมการจะสุ่มประเมิน แผนการสอน
๑ แผนการสอน
เกณฑ์ที่ ๒บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง:บันทึกทั้งกรณีที่สอนได้ตามแผนและไม่เป็นไปตามแผน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปใช้แนวทางตามตัวอย่างตามตัวอย่างที่ ๓.๒.๒ (ข้อ ๑๔ และ ๑๕)
แนวทำงกำรจัดทำข้อมูล สูตรกำรคำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตัวอย่ำงที่ ๓.๒.๑ตัวอย่างแนวทางประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ประมวลรำยวิชำ (Course Syllabus)
๑.
๒.
๓.
๔.

ชื่อหลักสูตร
:
ชื่อวิชำ/กลุ่มวิชำ :
แผนกวิชำที่รับผิดชอบ:
ครู อำจำรย์ผู้สอน :

ชั้นนายร้อยเหล่า ร.
กลุ่มวิชา พื้นฐาน
xxxxxx xxxxxx
๑. xxxxxx
๒. xxxxxx
๓. xxxxxx

หมายเลข ๗ – ก – ล.๒ ชกท.๑๕๔๒, ๑๕๖๐
จานวน๑๙ชั่วโมง จานวน๑หน่วยกิต
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

๕. ควำมมุ่งหมำย/วัตถุประสงค์รำยวิชำ:
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการจัดส่วนราชการของ ทบ. หลักการพื้นฐานการรบ
และโครงสร้างสนามรบ ระเบียบการนาหน่วย ความหมาย หลักนิยมและตัวอย่างของการปฏิบัติการข่าวสาร และหลัก
นิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมทักษะ
ความรู้ความสามารถของความเป็นผู้นาและกรรมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ

- ๕๙ ๖. ตำรำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (นามาจากหลักสูตร)

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

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

หัวข้อกำรเรียน/ขอบเขตกำรสอน
การจัดกองทัพบก
-ภารกิจ หน้าที่ตามกฎหมาย
-ความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก
หลักพื้นฐานการรบ
-หลักการพื้นฐานสนามรบ
-หลักการพื้นฐานด้านยุทธวิธี รุก รับ ร่น ถอย
- โครงสร้างสนามรบ

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

ระเบียบการนาหน่วย
-ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบการนาหน่วย
ของ ผบ.ร้อย

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

การอ่านแผนที่เข็มทิศ
-ส่วนประกอบ ต่างๆ ของเข็มทิศและการใช้เข็ม
ทิศ
-ชนิดของแผนที่ รายละเอียดของระวาง
การหาตาแหน่งที่อยู่

........../.........../......
(๒ ชม.)

การอ่านแผนที่เข็มทิศ
-การใช้เครื่องหาพิกัดดาวเทียม
-ความสูงทรวดทรง สัญลักษณ์ทางทหาร

๖.

........../.........../......
(๒ ชม.)

๗.

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

๘.

วิธีกำรสอน

บรรยำย
ปฏิบัติ
ศึกษำด้วยตนเอง

ลำดับ

วัน/เดือน/ปี
(จำนวนชั่วโมง)

√

สื่อเอกสำร ตำรำ
-รส......
-CAI การจัดกองทัพบก

ผู้สอน
พ.ท.XXXX

-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง.....
- พ.ร.บ.การจัดระเบียบฯ
√

-รส......
-CAI พื้นฐานการรบ

พ.ต.XXXX

-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง.....

√ √

-รส......
-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง.....
-ระเบียบ ข้อบังคับ...

พ.ต.XXXX

√ √

-รส......
-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง.....
-เวปไซต์......

ร.อ.XXXX

-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง.....
√ √ √ -เวปไซต์......

ร.อ.XXXX

-แผนที่ เข็มทิศ
-application...

การปฏิบัติการข่าวสาร
√ √ √ XXXXXX
- หลักนิยมการปฏิบัติการข่าวสาร ทบ.
- การจัดหน่วยสาหรับการปฏิบัติการข่าวกรอง
การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
√ √ √ XXXXXX
- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการป้องกันฯ
สอบ
๖ หัวข้อ ที่เรียน (ครั้งที่ ๑-๗)

๗. วิธีกำรเรียนกำรสอน :
ปลูกฝังการเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้สร้างความเข้าใจด้วย
ตนเองโดย ศึกษา จากการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะ และใช้กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ และวางแผนแก้ปัญหา
๘. วิธีกำรวัดและประเมินผล :
- ความมีวินัย (เข้าเรียนทุกครั้ง ตรงเวลา๕ % มารยาท/การแต่งกาย๕ %) ๑๐%
- บันทึกการเรียนรู้ท้ายชั่วโมง (ครั้งละ ๒% รวมแล้วไม่เกิน ๑๐ %)
๑๐%
- ความมีส่วนร่วมในชั้นเรียน (การถามคาถาม/การตอบคาถาม)
๑๐%
- อ่านหนังสือนอกเวลา/เอกสาร/วารสาร๑ เล่ม
๕%

ร.อ.XXXX

ร.อ.XXXX

- ๖๐ - สอบข้อเขียน
- สอบปฏิบัติ
- งานที่ผู้สอนมอบเป็นผู้กาหนดให้

๒๕ %
๒๕ %
๑๕ %
รวม

๑๐๐%

๙. กำรประเมินผล: ใช้วิธีอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มประกอบด้วย
- อิงเกณฑ์ทั่วไป ให้เกรด A ที่ ๘๕ % เกรดต่อๆ 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 แล้วแต่คะแนนโดยรวมที่ผู้เรียนทาได้
- การประเมินผลสุดท้ายใช้ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ทั่วไป และคะแนนกลุ่ม
ประกอบกัน
๑๐.รำยชื่อ หนังสือ และเอกสำรอ่ำนประกอบ
- XXXXXX
- XXXXXX
ตัวอย่ำงที่ ๓.๒.๒ตัวอย่างแนวทางการแผนการสอน
แผนกำรสอน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๗.
๘.

๙.

ชื่อหลักสูตร
:
ชั้นนายร้อยเหล่า ร.
หมายเลข ๗ – ก – ล.๒ ชกท.๑๕๔๒, ๑๕๖๐
ชื่อวิชำ/กลุ่มวิชำ :
กลุ่มวิชา พื้นฐาน
จานวน๑๙ชั่วโมง จานวน๑ หน่วยกิต
แผนกวิชำที่รับผิดชอบ: xxxxxx xxxxxx
ครู อำจำรย์ผู้สอน :
xxxxxx
xxxxxx
ครั้งที่สอน
:๑
เรื่อง : การจัดกองทัพบก เวลา ๒๐
ชั่วโมง
ควำมมุ่งหมำย/วัตถุประสงค์รำยวิชำ:
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการจัดส่วนราชการของ ทบ. หลักการพื้นฐานการ
รบและโครงสร้างสนามรบ ระเบียบการนาหน่วย ความหมาย หลักนิยมและตัวอย่างของการปฏิบัติการ
ข่าวสาร และหลักนิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถของความเป็นผู้นาและกรรมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
เนื้อหำ/สำระสำคัญ
ภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก.
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
- มีความรู้ (K)เรื่อง ภารกิจ หน้าที่ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก
- มีทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P) สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาตามที่ได้มอบหมายให้ว่าถูก
หรือ ไม่อย่างไร ถ้าไม่ถูกต้องจะต้องเป็นอย่างไรเพราะอะไร
- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) มีเหตุมีผลโดยกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความเห็นที่แตกต่าง.
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรยาย (Lecture) และกรณีศึกษา (Case Study).

- ๖๑ ๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

สื่อการสอนรส......, CAI การจัดกองทัพบก, เอกสารประกอบการสอน เรื่องภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย,
พ.ร.บ.การจัดระเบียบฯ
แหล่งเรียนรู้ในหรือนอกสถานที่ไม่มี
การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผลคาถามท้ายชั่วโมง ๒ ข้อ
เครื่องมือ กระดาษคาถาม-คาตอบ.
เกณฑ์การประเมินสามารถตอบได้ทั้ง ๒ ข้อ
.
กิจกรรมเสนอแนะให้ผู้เรียนนาใบงานกรณีศึกษาที่เพื่อนวิเคราะห์ในชั่วโมงแล้วกลับไปพิจารณาว่าเห็นด้วย
หรือไม่อย่างไร
บันทึกผลหลังการสอน
-สรุปผลการเรียนการสอน........................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
-ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข
ด้านความรู้ความเข้าใจ ( K) ......................................................................................................................
ด้านเกิดทักษะ (P).....................................................................................................................................
ด้านเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A).................................................................
ลงชื่อ................................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่………………………………..

ตัวบ่งชี๓้ .๓ กระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค าอธิ บ ายตั ว บ่ ง ชี้ :สถานศึ กษามี ก ารจั ด การเรี ยนการสอน โดยยึ ด หลั ก ผู้ เรี ยนเป็ น ส าคั ญ ทั้ งนี้
กระบวนการจั ดการเรียนการสอนให้ ดาเนิ นการในรูปของการศึกษาเป็ นคณะ หรือการสอนเชิงอภิ ปราย เพื่ อ
แลกเปลี่ ยนความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เรียน หรือระหว่างผู้ เรียนด้วยกัน รวมทั้ งสนับสนุ น
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีการเตรียมการศึกษาล่วงหน้าที่ก่อนเข้ารับการศึกษา โดยอาศัยห้องสมุดที่กองทัพบก
จัดตั้งขึ้น หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับการศึกษาในสถานศึกษาให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับ
การฝึกปฏิบัติหรือเรื่องที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้ รูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มี รู ป แบบการเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลาย(Lecture, Seminar, Group Discussion, Case Study,
Demonstration, Work shop, PBLเป็นต้น)
(๒) มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกทากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน/กองทัพ สังคม
และการประยุกต์ใช้
(๓) มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียน
(๔) มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู้
(๕) มีการประเมินผลการดาเนินงานในเกณฑ์ที่ ๑-๔และนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

- ๖๒ ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหาและ
วั ตถุ ป ระสงค์ เช่ น Lecture, Seminar, Group Discussion, Case Study, Demonstration, Work shop,PBL
เป็นต้น
- การแสดงทาได้หลายรูปแบบ เช่นคาสั่ง/ประมวลรายวิชา/แผนการสอนร่วมกับภาพถ่ายกิจกรรม
เป็นต้น (๐.๕๐ คะแนน)
- สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ๒ นาย(๐.๕๐ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลั กฐานที่ แสดงถึ งการส่ งเสริมผู้ เรียนให้ ท ากิจกรรม/ชิ้ นงาน/โครงการที่ เชื่ อมโยงกั บ
หน่วยงาน/กองทัพ สังคม และการประยุกต์ใช้ (อาจอยู่ระหว่างเริ่มดาเนินการ หรือสาเร็จเป็นผลงาน ขึ้นอยู่กับ
ความพร้อมของสถานศึกษา)
- มีการดาเนิ นการในหลักสู ตรหรือรายวิชา อย่างน้อยในสถานศึกษาต้องมี ๑ กิจกรรม/ชิ้นงาน/
โครงการ (๐.๕๐ คะแนน)
- สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย(๐.๕๐ คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานทีแ่ สดงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- แนวทางปฏิบัติและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน(๐.๕๐ คะแนน)
- สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย (๐.๕๐ คะแนน)
๔. หลักฐานที่แสดงว่ามีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู้
- สาธิตการนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้(๐.๕๐ คะแนน)
-สัมภาษณ์ บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ (๐.๕๐ คะแนน)
๕. เอกสารสรุปการดาเนินการตามเกณฑ์ที่ ๑-๔
- สรุปปัญหา และกาหนดแนวทางพัฒนาในปีต่อไป (๐.๕๐ คะแนน)
- สัมภาษณ์ ครูอาจารย์ในประเด็นการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(๐.๕๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี๓้ .๔ ประสิทธิภำพกำรวัดและประเมินผล
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษาได้ดาเนินการให้ ครู อาจารย์หรือคณะกรรมการกาหนดหลัก เกณฑ์
ระเบียบ วิธีการวัด และประเมินผลและแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะวิชา ตลอดจนนาผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
จุดมุ่งหมาย : เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลที่มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และให้การการวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สะท้อนประสิทธิภาพการเรียนรู้
อย่างแท้จริง
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษาหรือหน่วยต้นสังกัดและมี
หน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการวัดและประเมินผล
(๒) มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน
(๓) มีการดาเนินการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะก่อนและหลังเข้ารับการศึกษา(Pre-test และ
Comprehensive examination)

- ๖๓ (๔) มีการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน
(๕) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัดแบบประเมิน แต่ละวิชาให้มีคุณภาพ
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา
- ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษา (๐.๕๐ คะแนน)
- กาหนดหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านการประเมินผล (๐.๕๐ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อน
เรียนแต่ละหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน)สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย (๐.๕๐ คะแนน)
๓. แผนงาน เป้าหมายการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะของผู้เรียนก่อนและหลังเข้ารับการศึกษา
(Pre-testและComprehensive examination) (๑ คะแนน) (ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๔.๑)
๔. เอกสาร/หลักฐานแสดงการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนา(ใช้แนวทางการให้
คะแนนตามตาราง ๓.๔.๒)
- นาผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่ม(๐.๕๐ คะแนน)
- นาผลจาก Comprehensive examination ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดเรียนการสอน/หลักสูตร/เรื่อง
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในรุ่นต่อไป(๐.๕๐ คะแนน)(ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๔.๒)
๕. แผนกวิชาแสดงระบบการปรับปรุงพัฒนาข้อสอบ การควบคุมคุณภาพข้อสอบ/แบบวัด/แบบประเมิน
- แสดงผังควบคุมกากับ มีระเบียบ แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบและวิธีการปฏิบัติ เป็นต้น
(๐.๒๕ คะแนน)
- เอกสาร/รายงานสรุปการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ/แบบวัด/แบบประเมิน ให้มีคุณภาพแต่ละ
แผนกวิชา (ข้อมูลที่ปรับปรุงใช้ข้อมูล ๒ ปีย้อนหลังได้) (๐.๒๕ คะแนน)
- สัมภาษณ์ครูอาจารย์ ๑ นาย(๐.๕๐ คะแนน)
แนวทำงกำรจัดทำข้อมูล สูตรกำรคำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำรำง๓.๔.๑ รายละเอียดสาหรับการให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๓มีการดาเนินการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ก่อน และหลังเข้ารับการศึกษา (Pre-test และ Comprehensive examination)
ปีงบประมำณ

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

กำรดำเนินงำน

๑. มีการวางแผน(แผนงาน/โครงการ) กาหนด
เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติว่าจะดาเนินการใน
หลักสูตรใดและมีการเตรียมการอย่างไร
๒. มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
- รร.เหล่าสายวิทยาการ ดาเนินการในหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการ
- รร.หน่วยสายวิทยาการ ดาเนินการในหลักสูตร
เพิ่มพูนความรู้รายละเอียดการดาเนินการ แต่ละปี
ดังนี้

√
๑ คะแนน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ
โดยกาหนดร้อยละ .... ของจานวนหลักสูตร...
ที่เปิดการศึกษาในปีนั้น เท่ากับ ๑ คะแนน

ปี ๒๕๖๔

- ๖๔ -

ตำรำงที่ ๓.๔.๑ (ต่อ)
ปีงบประมำณ

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

กำรดำเนินงำน

๒.๑ มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(๑ หลักสูตร)
๒.๒ มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๕๐ ของจานวนหลักสูตร...)
๒.๓ มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๗๕ของจานวนหลักสูตร...)
๒.๔ มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๑๐๐ของจานวนหลักสูตร...)

๑ คะแนน

-

√
๑ คะแนน

√
๑ คะแนน

-

-

√
๑ คะแนน

-

-

-

√

ตำรำง๓.๔.๒ รายละเอียดสาหรับการให้คะแนนในเกณฑ์ที่๔ มีการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนา
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน
ปีงบประมำณ

๑.มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการนาผลจาก
การวัดและประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดเรียน
การสอน/หลักสูตร/เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในรุ่นต่อไป
๒. มีการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุง
พัฒนาไปปรับปรุงพัฒนาที่เป็นรูปธรรม(ดาเนินการต่อ
จากตาราง ๓.๔.๑ )
- นาผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม (๐.๕๐ คะแนน)

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

√
๑ คะแนน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ
โดยกาหนดร้อยละ .... ของจานวนหลักสูตร...
ที่เปิดการศึกษาในปีนั้น เท่ากับ ๑ คะแนน

- นาผลจาก Comprehensive examination
ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดเรียนการสอน/
หลักสูตร ฯลฯ(๐.๕๐ คะแนน)
๒.๑ การดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(๑ หลักสูตร)
๒.๒ มีการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๕๐ ของจานวนหลักสูตร...)
๒.๓ มีการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๗๕ของจานวนหลักสูตร...)
๒.๔ มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๑๐๐ของจานวนหลักสูตร...)

๑ คะแนน

-

√
๑ คะแนน

√
๑ คะแนน

-

-

√

ปี ๒๕๖๔

- ๖๕ -

ตัวบ่งชี้ ๓.๕ กำรบริหำรทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอน ต ารา แนวสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ สื่ อ การสอนต่ า งๆ เครื่ อ งมื อ ทดลอง
ห้ องปฏิบั ติการทางภาษา อุป กรณ์ การฝึ กปฏิบั ติ สนามฝึก/แหล่ งฝึกปฏิ บัติแหล่งเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้ บริการInternet รวมทั้ งแหล่ งฝึ กปฏิ บั ติให้ กับผู้ เรียนอย่างเหมาะสม และมี ประสิ ทธิภาพ
สอดคล้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ งานจริ งมี ก ารประเมิ น ผลสิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้ และน าผลการประเมิ น ที่ ได้ ไป
พัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ และพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน
และมีการบริหารอย่างเป็นระบบ
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีแผนการจั ดหาและระบบการดูแลรักษาสิ่งสนั บสนุน การเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุ ปกรณ์
เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ
(๒) มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผน
(๓) มีบุคลากรดูแลรักษา และปรนนิบัติบารุงอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
(๔) มี ก ารประเมิ น สิ่ งสนั บ สนุ น การเรีย นรู้ ทางด้ านกายภาพ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี การให้ บ ริก าร
รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ
(๕) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. เอกสารหรือหลักฐานแสดงถึงการมีแผนการบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
- แผนจัดหา/ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอน (๐.๕๐ คะแนน)
- บัญชีแสดงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ที่แสดงถึงความพร้อม ความเพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน)
๒. เอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผนในเกณฑ์ข้อ ที่ ๑ (๐.๕๐ คะแนน)
- รายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการ(๐.๕๐ คะแนน)สัมภาษณ์คณะกรรมการ ๑ นาย
๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการมีบุคลากรดูแลรักษา
- เอกสารการกาหนดผู้รับผิดชอบ ดูแลรักษา และปรนนิบัติบารุงอุปกรณ์(๐.๕๐ คะแนน)
-คู่มือ/วิธีการปรนนิบัติบารุงอุปกรณ์ (๐.๕๐ คะแนน)สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ๑ นาย
๔. เอกสาร/หลักฐานการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ผลการประเมินของผู้เรียนทีส่ รุปประเด็นปัญหาที่ต้องปรับปรุง (๐.๕๐ คะแนน)
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน(ใช้สูตรการคานวณ ๓.๕.๑)
๕. มีการน าผลการประเมิน จากเกณฑ์ ข้อที่ ๔ ไปกาหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒ นาทรัพ ยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๑ คะแนน)

- ๖๖ คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ตารา
แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนต่างๆ เครื่องมือทดลอง ห้องปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ์
การฝึกปฏิบัติ/เครื่องช่วยฝึก สนามฝึก/แหล่งฝึกปฏิบัติ แหล่งเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การ
ให้บริการInternet รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียน
ข้อมูลประกอบการพิจารณาเกณฑ์ที่ ๑ เรื่องการแสดงบัญ ชีทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ประเภทต่างๆ ที่แสดงถึงความพร้อม ความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น กรณีที่
ไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอให้ระบุความต้องการเพิ่มเติมไว้ด้วยทั้งนี้ไม่มีผลต่อการให้คะแนน
เกณฑ์ที่ ๔วิธีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน สถานศึกษาสามารถ
พิจ ารณาวิธีการในการประเมิน แต่ล ะหลั กสู ต รได้ต ามตามความเหมาะสมของแต่ล ะสถานศึ กษา เช่น ใช้
แบบสอบถาม การประชุม การสัมภาษณ์ ฯลฯ
สูตรกำรคำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน
สูตรกำรคำนวณ ๓.๕.๑ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ
จานวนหลักสูตรที่มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฯ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่จัดการศึกษาในปีนั้น

X ๑๐๐

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่จัดการศึกษาในปีนั้น
เท่ากับ ๑ คะแนน
ตัวบ่งชี๓้ .๖ กำรนำผลจำกวิทยำกำรและเทคโนโลยีมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีการสนับสนุนการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น มีการพัฒนาความร่ วมมือ
ด้านวิชาการและด้านอาจารย์กับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกันส่งเสริมการนาองค์
ความรู้/เทคโนโลยีมาใช้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อชดเชยข้อจากัดด้าน
งบประมาณ และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน หรือวิชา
ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน์
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์นาผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีแผนการนาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนโดยนาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้
(๓) มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่นาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
(๔) มีความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันด้านวิชาการและเทคโนโลยี
(๕) ครูอาจารย์นาวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือหน่วยงาน
อื่น
ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

- ๖๗ ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. แผนงาน/โครงการ/นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการนาวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาใช้ในการเรียนการสอน(๑ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการนาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้
- แผนการเตรี ยมสอนและท้ ายแผนการสอน/ภาพถ่ ายกิ จกรรม/การสาธิ ตการใช้ วิทยาการและ
เทคโนโลยีที่แสดงถึงการนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (๐.๕๐ คะแนน)
- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู อาจารย์ ๑ นาย(๐.๒๕ คะแนน)
- ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน ๑ นาย(๐.๒๕ คะแนน)
๓. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่นาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ โดยแสดง
หลักฐาน และการกาหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา(๐.๕๐ คะแนน) (ใช้แนวทางตามตาราง ๓.๖.๑)
- ข้อมูลจากสัมภาษณ์ครู อาจารย์ ๑ นาย(๐.๕๐ คะแนน)
๔. เอกสาร/รายงานผลที่ได้จ ากความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น เพื่อให้ เกิดพัฒ นาร่วมกันในด้ าน
วิชาการและเทคโนโลยี
๕. ร้อยละของครู อาจารย์ที่นาวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ใช้สูตรการคานวณ ๓.๖.๑)
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ.....(ตามตาราง ๓.๖.๒) เท่ากับ ๑ คะแนน
คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑แผนงาน/โครงการเป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับ
พันธกิจนโยบาย หลักสูตร และเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน มีการกาหนดเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ
ที่ชัดเจน
เกณฑ์ที่ ๒การนาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระบุให้ชัดเจนว่าใช้วิทยาการ
เรื่องใดและใช้เทคโนโลยีใด ตัวอย่างหลักฐานได้แก่ บันทึกในแผนการเตรียมสอนและท้ายแผนการสอน ภาพถ่าย
กิจกรรม การสาธิตการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี เป็นต้น
แนวทำงกำรจัดทำข้อมูล สูตรกำรคำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน
ตำรำง๓.๖.๑ ตัวอย่าง แนวทางการจัดทาตารางสรุปข้อมูลจัดการเรียนการสอนที่นาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
รำยชื่อ อำจำรย์ผู้สอน

๑. พ.ต.XXX

หลักสูตร/วิชำ/
เนื้อหำ/

วิทยำกำรและ
เทคโนโลยีที่นำมำใช้

ผลกำรนำวิทยำกำร
และเทคโนโลยีที่
นำมำใช้

แนวทำงกำร
ปรับปรุงพัฒนำ
ต่อไป

ชั้นนายร้อยเหล่า ช. /
วิชาแผนที่เข็มทิศ/เนื้อหา:
การใช้เครื่องหาพิกัดด้วย
ดาวเทียม

- เครื่องหาพิกัดสัญญาณ
ดาวเทียม GPS ยี่ห้อ
GARMINรุ่น OREGON
650

ข้อดี ผู้เรียนมีความสนใจ
ในการเรียนสามารถ
แก้ปัญหาโจทย์และปฏิบัติ
ได้ตามเวลาที่กาหนด
ข้อจากัด
การสาธิตในห้องเรียนมี
ปัญหาเรื่องสัญญาณและ
จานวนเครื่องต่อผู้เรียน๑:
๑๐ (มาตรฐาน ๑:๔)

-ดู VDO สาธิตใน
ห้องเรียน
-ปรับการสาธิตเป็นที่
สนามหน้าห้องเรียน
-ขอยืม GPS จาก
หน่วย.......จานวน....
เครื่อง และประชุม
พิจารณาเสนอความ
ต้องการในแผนจัดหา
ต่อไป

- ๖๘ ตำรำง ๓.๖.๑ ตัวอย่าง แนวทางการจัดทาตารางสรุปข้อมูลจัดการเรียนการสอนที่นาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และนา
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา(ต่อ)
รำยชื่อ อำจำรย์ผู้สอน

๒. ร.อ.XXX

หลักสูตร/วิชำ/
เนื้อหำ/

วิทยำกำรและ
เทคโนโลยีที่นำมำใช้

ผลกำรนำวิทยำกำร
และเทคโนโลยีที่
นำมำใช้

แนวทำงกำร
ปรับปรุงพัฒนำ
ต่อไป

ชั้นนายพันเหล่า ช. /
- องค์ความรู้ในสร้าง
วิชา สะพานเครื่องหนุนมั่น สะพานเพื่อการใช้ในการ
วิชา สะพานเครื่องหนุนลอย ช่วยเหลือและบรรเทา
เนื้อหา:
สาธารณภัย
การใช้ทหารช่างสนับสนุน
ในการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย

ข้อดี ฝึกผู้เรียนให้คิด
วิเคราะห์ ความเชื่อมโยง
ของการสร้างสะพานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธีมาประยุกต์ใช้
ในการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย
ข้อจากัดสื่อการสอนไม่
ชัดเจน(ใช้ภาพสะพาน)

-ปรับเป็นคลิป VDO
การสร้างสะพานและ
ให้ผู้เรียนค้นหาคลิป
VDO สถานการณ์สา
ธารณภัยต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและได้คิด
วิเคราะห์การนาไปใช้
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๓.

๔.

หมายเหตุ การสรุปข้อมูล อาจารย์ ๑ นาย ต่อ ๑ เรื่อง ให้สรุปแต่ละแผนกวิชาก่อน แล้วสรุปเป็นภาพรวมของ
สถานศึกษา
สูตรกำรคำนวณ ๓.๖.๑ ร้อยละของครู อาจารย์นาวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

จานวนของครู อาจารย์นาวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคล
หรือหน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
X ๑๐๐
จานวนครู อาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่สอน
การแปลผลคะแนน : ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๖.๒
ตำรำง๓.๖.๒ การให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๕ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้คะแนน
ร้อยละของครู อำจำรย์นำวิทยำกำร เทคโนโลยี องค์ควำมรู้ ที่พัฒนำขึ้นหรือผลจำกบุคคลหรือ
หน่วยงำนอื่นได้พัฒนำขึ้นมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน

ปีงบประมำณ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

๖๐

๗๐

๘๐

๙๐

๑ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน
๑ คะแนน
๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน
๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๐.๙๐ คะแนน

๙๕

๑ คะแนน

- ๖๙ มำตรฐำนที่ ๔ กำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร/ งำนสร้ำงสรรค์/งำนวิจัยและนำมำใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี๔้ .๑ ระบบและกลไกในกำรสนับสนุน กำรสร้ำงผลงำนทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์/งำนวิจัย
และนำมำใช้ประโยชน์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทางวิชาการ/ งาน
สร้างสรรค์/งานวิจัยตามความชานาญ ตามความต้องการ/ตามความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผล ที่เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสถานศึกษาโดยมุ่งส่งเสริมให้ ครู อาจารย์สร้างผลงานและ
นามาใช้ประโยชน์
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัยนามาใช้ประโยชน์ โดยมี
การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย ตามความต้องการหรือความพร้อม
ของสถานศึกษา
(๒) มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพและรับรองการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
(๓) มีผลงานจากการดาเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ และมีการเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ
(๔) ครู อาจารย์ได้ รับการเพิ่มพู นความรู้ ในเรื่องเกี่ยวข้องกับ การสร้างผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์/งานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
(๕) มีการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย เกณฑ์ข้อ
ที่ ๑ และนาผลไปปรบปรุงพัฒนา
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย (๑ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการและผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
- คาสั่ งแต่ งตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณากลั่ น กรองคุณ ภาพและรับ รองการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์(๐.๕๐ คะแนน)
- เอกสาร/หลั กฐานที่แสดงผลการพิ จารณาของคณะกรรมการฯ และรับ รองการน าไปใช้
ประโยชน์ (๐.๕๐ คะแนน)
๓. หลักฐานที่แสดงถึงผลงานตามแผนงาน/โครงการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ (๐.๕๐ คะแนน)
- ผลงานที่ได้จากการดาเนินการตามแผนงานและหรือโครงการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ (๐.๕๐ คะแนน
- การเผยแพร่ ผ ลงานในช่ อ งทางต่ างๆ เช่ น วารสารของเหล่ า/หน่ ว ยเหนื อ ทางเว็ บ ไซต์
เอกสารเผยแพร่ การประชุม เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ (๐.๕๐ คะแนน)
- สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน ๑ นาย
๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านการสร้างผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัยให้ครู อาจารย์
- ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย
ใช้สูตรการคานวณ ๓.๔.๑ และแปลผลคะแนนใช้แนวทางตามตาราง ๔.๑.๑ (๑คะแนน)
- สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน ๑ นาย

- ๗๐ ๕. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา
- ผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย(๐.๕๐ คะแนน)
- แนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัยของสถานศึกษาใน
ปีต่อไป (๐.๕๐ คะแนน)
คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑แผนงานและหรือโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย เป็นไปตาม
ความต้องการหรือความพร้อมของสถานศึกษาที่ส อดคล้องกับทิศทางการพัฒ นา โดยกาหนดเป้าหมายเชิง
ปริมาณ และคุณภาพให้ชัดเจน
สถานศึกษาต้องกาหนดประเภทผลงานทางวิชาการให้ชัดเจนว่า สถานศึกษาต้องการ ที่
จะผลิต ปรับปรุง พัฒนา เรียบเรียงมีอะไรบ้าง เช่น เอกสารประกอบการสอน, แนวสอน, ตารา, คู่มือการฝึก, แบบฝึก,สื่อ
การสอน, บทความ, เครื่องช่วยฝึกที่พัฒนาขึ้น, สิ่งประดิษฐ์, โปรแกรม, เทคนิคการสอน, วิจัยในชั้นเรียน เป็น
ต้น
เกณฑ์ที่ ๓ครูอาจารย์ที่นามาคานวณ เป็นครูอาจารย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้น
ไปในหน้าที่ ครู อาจารย์
แนวทำงกำรจัดทำข้อมูล สูตรกำรคำนวณและเกณฑ์กำรให้คะแนน
สูตรกำรคำนวณ ๔.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/
งานวิจัย
ร้อยละของครูอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/
งานวิจัย

=

จานวนครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย
จานวนครู อาจารย์ทั้งหมด(ที่ปฏิบัติงาน ๑ ปีขึ้นไป)

X ๑๐๐

ตำรำง๔.๑.๑ การแปลผลคะแนนที่ได้จากสูตรการคานวณ ๔.๑.๑
ปีงบประมำณ
๔๐

๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

ร้อยละของครูอำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนครบ ๑ ปี
มีผลงำนทำงวิชำกำร/งำนสร้ำงสรรค์/งำนวิจัย
๕๐
๖๐
๗๐

๑ คะแนน
๐.๕๐คะแนน
๑คะแนน
๐.๒๕คะแนน ๐.๕๐คะแนน
๐.๒๕คะแนน
-

๑ คะแนน
๐.๕๐คะแนน
๐.๒๕คะแนน

๘๐

๑ คะแนน
๐.๕๐คะแนน ๑ คะแนน

- ๗๑ มำตรฐำนที่ ๕กำรบริกำรวิชำกำร

นำมำใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ ๕.๑ กำรบริกำรวิชำกำรตำมควำมชำนำญที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษา สนับสนุนให้ครูอาจารย์นาความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญ
ไปบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานใน ทบ. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชน
หรือสังคมเป็นต้นทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษาโดยไม่กระทบต่อภารกิจหลักของสถานศึกษา
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้มีการนาความรู้ความชานาญของสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน
ภายนอกและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อนากลบมาใช้ในสถานศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีแผนการบริการวิชาการตามความชานาญที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม
(๒) มีกิจกรรมการบริการวิชาการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑
(๓) ครู อาจารย์มีส่วนร่วมในการดาเนินงานและเผยแพร่ผลงาน
(๔) มีการประเมินแผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการ
(๕) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการ
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. แผนงาน/โครงการบริการวิชาการตามความชานาญที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม(๑ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานการดาเนินกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ(๑ คะแนน)
๓. ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี ทากิจกรรมการบริการทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
ใช้สูตรการคานวณ ๕.๑.๑ และแปลผลร้อยละเป็นคะแนนตามตาราง ๕.๑.๑ (๑ คะแนน)
๔. เอกสาร/รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการฯ ที่สรุปประเด็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
(๑ คะแนน)
๕. เอกสาร/แนวทางการปรั บปรุง พั ฒ นาการบริการวิชาการตามความช านาญที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ
หน่วยงาน/กองทัพ/ชุมชน/สังคมในปีต่อไป(๑ คะแนน)
คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑แผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการตามความชานาญที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/
ชุมชน/สังคม จะต้องกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพให้ชัดเจน
การบริการวิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนให้ครูอาจารย์นาความรู้และประสบการณ์ตาม
ความชานาญไปบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานใน ทบ. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน และชุมชนหรือสังคม เป็นต้นทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษาโดยไม่กระทบต่อภารกิจ
หลักของสถานศึกษา
ตัวอย่างกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การสอนนอกหน่วย การร่วมเป็นคณะกรรมการใน
คณะต่างๆการเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ในช่องทางต่างๆ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การสาธิต เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การเป็นล่ามภาษา การบรรยายให้ความรู้หรือการสาธิต
ให้แก่คณะศึกษาที่มาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน การไปประชุมให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความชานาญของ
สถานศึกษา ฯลฯ

- ๗๒ สูตรกำรคำนวณและตำรำงแปลผลคะแนน
สูตรกำรคำนวณ ๕.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/
งานวิจัย
ร้อยละของครูอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/
งานวิจัย

=

จานวนครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย
จานวนครู อาจารย์ทั้งหมด(ที่ปฏิบัติงาน ๑ ปีขึ้นไป)

X ๑๐๐

ตำรำง๕.๑.๑ ตารางกาหนดคะแนน ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมการบริการทางวิชาการตามปีงบประมาณ
ร้อยละของครูอำจำรย์ที่ปฏิบัติงำนครบ ๑ ปี
ปีงบประมำณ
มีกิจกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำร ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
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

มำตรฐำนที่ ๖ กำรปลูกฝังและสร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ทหำร และควำมเป็นพลเมืองที่ดีนำมำใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี๖้ .๑ กิจกรรมกำรปลูกฝังและสร้ำงเสริมอุดมกำรณ์ทหำร และควำมเป็นพลเมืองที่ดี
ค าอธิ บ ายตั ว บ่ งชี้ :สถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เรี ย นเข้ า ร่ ว ม กิ จ กรรมปลู ก ฝั ง และสร้ า งเสริ ม
อุดมการณ์ ทหาร และความเป็น พลเมืองที่ดี ผ่ านกิจกรรม๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ ความรั กชาติ เทิด ทูน พระมหากษั ตริย์และการส่ งเสริมการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข๒) ด้านเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้นาและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ๓) ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม๕) ด้านการกีฬาและนันทนาการ
จุดมุ่งหมาย : เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดใี ห้แก่ผู้เรียน
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีแผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี
(๒) มีการดาเนินกิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี
(๓) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ข้อ ๒
(๔) มีการนาผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๓ ไปปรับปรุงพัฒนา

- ๗๓ ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. แผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี(๑ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม(๑ คะแนน)
๓. รายงาน/หลักฐานการประเมินผลการจัดกิจกรรม
- ผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด(๐.๕๐ คะแนน)
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม (อาจใช้แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์/การ
ประชุมตามความเหมาะสมของกิจกรรม) (๐.๕๐ คะแนน)สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย
๔. รายงานสรุป การน าผลการประเมินไปกาหนด(๐.๕๐ คะแนน) แนวทางการปรับปรุง พั ฒ นา
กิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดีในปีต่อไป(๐.๕๐ คะแนน)
คำอธิบำยเกณฑ์กำรประเมิน
เกณฑ์ ที่ ๑และ เกณฑ์ ที่ ๒สถานศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมให้ ผู้ เรี ย น ครู อาจารย์ บุ ค ลากรสนั บ สนุ น
การศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมปลู กฝั งและสร้างเสริมอุดมการณ์ ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี ผ่านการทา
กิจกรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์และ
การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอั นมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) ด้านเสริมสร้างพัฒนา
ภาวะผู้ น าและการปลู ก ฝั งการเป็ น ทหารอาชี พ ๓) ด้ า นปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ๔) ด้ านการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม ๕) ด้านการกีฬาและนันทนาการ
ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องดาเนินกิจกรรมอย่างน้อย ๓ ใน ๕ ด้านด้านที่ ๑ และ ๒ จะต้องดาเนินการ
ทุกหน่วย สาหรับด้านที่ ๓-๕ ให้เลือกดาเนินการได้ 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)
มำตรฐำนที่ ๗ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ

ที่ดีนำมำใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชี้ ๗.๑ มีแผนกำรบริหำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีการกาหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท ทีค่ รอบคลุม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยเหนือ มีการ
จั ด ท าแผนการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ท มี ก ารก าหนดอั ต ลั ก ษณ์ ข องผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาและ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเป้าหมายในการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของกองทัพบกอย่างชัดเจน
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการพัฒนาที่
ชัดเจน
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีการกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
(แผน ๕ ปี) และมีการประชาสัมพันธ์
(๒) มีแผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติการประจาปีที่ สอดคล้องกับแผนแม่บท

- ๗๔ (๓) มีการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ
(๔) มีการประเมินผลแผนงานและโครงการตามเป้าหมายที่กาหนด
(๕) มี ก ารน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา แผนแม่ บ ท/แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา /
แผนปฏิบัติงานประจาปี
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
- ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ แผนแม่ บ ท/แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา รวมถึ ง อั ต ลั ก ษณ์
เอกลักษณ์ พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบถึงที่มาและเป้าหมายที่กาหนด(๐.๕๐ คะแนน)
- หลักฐานการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการกาหนด หรือทบทวนฯ ด้วยกาลังพลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๐.๕๐ คะแนน)
๒. แผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนแม่บท (ในปีที่ใช้ข้อมูลใน
การประเมิน) (๑ คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ข้อที่ ๓ (๑ คะแนน)
๔. รายงานผลการประเมินแผนงานและโครงการ ทีส่ รุปว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร
๕. รายงาน/หลักฐานการนาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒ นาแผนแม่บท/
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหรือแผนปฏิบัติงานประจาปี(๑ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ ๗.๒ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :ผู้บริหารสถานศึกษามีการดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีระบบตรวจสอบการทางานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดและให้กาลังพลมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีการจัดทาโครงสร้างของหน่วยงาน โครงสร้างการบริหารงาน และการกาหนดหน้าที่การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
(๒) ก าลั งพลรั บรู้ เข้ าใจ วิ สั ยทั ศน์ พั นธกิ จ และแผนแม่ บท อั ตลั กษณ์ และเอกลั กษณ์ นโยบายและ
แผนงานของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
(๓) มีการดาเนินการตามบทบาทหน้าที่
(๔) มีการติดตามงานและรายงานอย่างเป็นระบบและนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
(๕) ศักยภาพระบบฐานข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงโครงสร้างของหน่วยงาน
- แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)
และแผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart) (๐.๕๐ คะแนน)
-คาสั่ง/การกาหนดบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในสถานศึกษา
พร้อมกาหนดหน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบ(๐.๕๐ คะแนน)

- ๗๕ ๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
นโยบายและแผนงานของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
- การประชาสัมพันธ์ ให้กาลังกาลังพลรับรู้ เข้าใจ (๐.๕๐ คะแนน)
- สัมภาษณ์ กาลังพลถึงการรับรู้ และความเข้าใจ(๐.๕๐ คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานการดาเนินการตามบทบาทหน้าที่
- ผลการด าเนิ น งานตามบทบาทหน้ าที่ ของผู้ บริ ห าร และผลการด าเนิ นงานของคณะท างาน/
คณะกรรมการต่างๆ(๐.๕๐ คะแนน)
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร/คณะทางานฯ(๐.๕๐ คะแนน)
๔. แสดงหลักฐานการกากับ ติดตามงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังวงรอบการกากับติดตาม, การประชุม
นขต.ฯ, รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงาน(๑ คะแนน)
๕. แสดงระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการพัฒนา
- เว็บไซต์ของสถานศึกษา(๐.๕๐ คะแนน)
- ระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ (ด้านครูอาจารย์ กาลังพล ด้านหลักสูตร ข้อมูลผู้เรียน ผลงานวิชาการ
การจัดการความรู้ เอกสารตารา ข้อมูลและสถิติกิจกรรมต่างๆ ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นต้น (๐.๕๐ คะแนน)
- สัมภาษณ์และสาธิตการเข้าถึงข้อมูลและการนาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ ๗.๓ กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีการจัดการความรูเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรูโดยมีการรวบรวม
องค์ความรูที่มีอยู่ในสถานศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเป็นระบบ เพื่อใหทุก
คนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูประกอบด้วย การระบุความรูการคัดเลือกการรวบรวมการจัดเก็บความ
รูการเขาถึงขอมูลและการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีแผนงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
(๒) มี ก ารด าเนิ น งานจัด การความรู้ต ามแผนงาน/โครงการจั ด การความรู้ ข องสถานศึ ก ษาโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้
(๓) มีผลงานที่ได้จากการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้
(๔) มีการนาผลงานที่ได้จากการ จัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์
(๕) มีก ารติ ดตามและประเมิ น ผลแผนงาน/โครงการฯ และน าผลการประเมิ น ไปปรับ ปรุงพั ฒ นา
จัดการความรู้
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. เอกสารหลักฐานแสดงแผนงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
- แผนงาน/โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาที่กาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน(๐.๕๐ คะแนน)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ทกี่ าหนดบทบาทหน้าที่(๐.๕๐ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลั กฐานที่แสดงการดาเนิน งานตามแผนงาน/โครงการจัด การความรู้ที่ส ถานศึกษา
กาหนด (๑ คะแนน)

- ๗๖ ๓. ผลงานที่ได้จากเกณฑ์ข้อที่ ๑ อย่างน้อย ๒ เรื่อง (๐.๕๐ คะแนน)สัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการความรู้
(๐.๕๐ คะแนน)
๔. เอกสาร/หลักฐานการนาผลงานที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น การเผยแพร่ โดย
บทความ วารสาร เว็บไซต์ การบรรยายให้ ความรู้ การนาไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ใช้ในการเรียนการสอน
การปรับปรุงตารา ปรับปรุงการฝึกฯลฯ (๑ คะแนน)
๕. รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการตามเป้าหมายที่ กาหนด โดยระบุประเด็นสาคัญที่ต้อง
ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
(๐.๕๐ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรกำรเงินและงบประมำณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีระบบการจัดหาและจัดสรรงบประมาณมี แผนการใช้จ่าย/บริหาร
งบประมาณที่สามารถผลักดันใหสามารถดาเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมระเบียบ/หลักเกณฑ์
การงบประมาณให้มีการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็น
ระบบมีการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น งบสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์/อุ ปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก/นวัตกรรมการ
สร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ รวมทั้งงบพัฒนางบดาเนินงานตามแนวทางที่ ทบ.กาหนด
เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาทาความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเชิงการ
บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของหน่วย ที่เน้นความโปร่งใส ความถูกต้องใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
เกณฑ์กำรประเมิน
(๑) มีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดทางบประมาณเป็นเอกสารอ้างอิงในการดาเนินงาน
(๒) จัดทาคาของบประมาณ/เสนอความต้องการงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจ/แผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้ และส่งให้ ยศ.ทบ.ตามเวลาที่กาหนด
(๓) มีแผนและการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. เน้นความ
ประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน
(๔) มีการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีการรายงานผล
นาเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
(๕) มีผลการคานวณงบประมาณเพื่อแสดงศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. ระเบี ย บและหลั กเกณฑ์ในการจัดทางบประมาณเป็นเอกสารอ้างอิ งในการดาเนิน งาน ที่เป็ น
ปัจจุบัน(๑ คะแนน)
๒. เอกสารการจัดทาคาของบประมาณ/เสนอความต้องการงบประมาณ(๐.๕๐ คะแนน)และหลักฐาน
การส่งเอกสารฯ ให้ ยศ.ทบ.ตามเวลาที่กาหนด(๐.๕๐ คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง เป็นไปตาม ระเบียบของ
ทบ.ที่ เน้ น ความประหยั ด คุ้ม ค่า คุ้ มทุ น (๐.๕๐ คะแนน)เอกสาร/หลั กฐานแสดงข้อ มูล การใช้จ่ าย/บริห าร
งบประมาณอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ ทบ.(๐.๕๐ คะแนน)
๔. รายงานผลการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ นาเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
(๑ คะแนน)

- ๗๗ ๕. แสดงวิธีการคานวณ และผลการคานวณ (ดาเนินการครบ ๓ ข้อเท่ากับ ๑ คะแนน)
- ข้อ ๑ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ใช้สูตรการคานวณ ๗.๔.๑)
- ข้อ ๒ร้อยละของงบประมาณสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและ
การสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ต่องบดาเนินการจัดการศึกษา(ใช้สูตรการคานวณ ๗.๔.๒)
- ข้อ ๓ ร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึก (ค่าเครื่องช่วยฝึก) ต่องบดาเนินการจัดการศึกษา (๐.๒๕
คะแนน)ใช้สูตรการคานวณ ๗.๔.๓
คำอธิบำยเกณฑ์กำรพิจำรณำ
เกณฑ์ที่ ๑ –๔กระบวนการงบประมาณของ ทบ. ประกอบด้วย
ภาคการจั ด ท างบประมาณ= การจั ด ท ากรอบงบประมาณค าของบประมาณ และการจั ด สรร
งบประมาณ
ภาคการบริหารงบประมาณ= การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การขอเงินประจางวด การสั่ง
จ่ายงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ
ภาคการติดตามและประเมิน ผล = การติดตามการดาเนินงาน การประเมินผลด้านกระบวนการ
ทางานและด้านผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ที่ ๕ การแปลผลคะแนน ข้อ ๑ - ๓ ใช้เกณฑ์การแปลผลการคานวณศักยภาพด้านการเงินและ
งบประมาณ ตามตาราง ๗.๔.๓
ตำรำง๗.๔.๑ คาที่ใช้ในตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ และคาจากัดความ
คำที่ใช้

คำจำกัดควำม

เงินเหลือจ่ายสุทธิ

เงินเหลือส่งคืน ทบ.

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งในแผน และนอกแผนงบประมาณ

งบค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน/ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือเพื่อสร้างโสตทัศนูปกรณ์,ค่าอุปกรณ์การฝึก/ องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น โปรเจคเตอร์,คอมพิวเตอร์,
เครื่องช่วยฝึก
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนอื่นๆ
งบค่านวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้

งบประมาณที่ใช้จ่ายเพื่อ การสร้างความรู้ให้กับผู้เรียน เช่น ค่าจัดหาหนังสือสาหรับ
ห้องสมุด ค่าสารสนเทศ, ค่าอินเตอร์เน็ตสาหรับบริการผู้เรียน ค่าจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ

งบประมาณวัสดุฝึก/

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียน
การสอน รวมทั้งใช้เพื่อจัดทา/ซื้อตาราเรียน รวมทั้ง สป.๓, สป.๕, เป้า

ค่าเครื่องช่วยฝึก
งบประมาณสาหรับการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรใน รร.

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ของบุคลากร

งบดาเนินการจัดการศึกษา หรือ
งบดาเนินการ

งบรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคและให้หมายรวมถึง รายจ่ายที่ให้ใช้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดเพื่อการบริหารงานประจา ซึ่งมิใช่รายจ่ายในงบบุคลากร
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรือ งบรายจ่ายอื่น

- ๗๘ ตำรำง๗.๔.๒ แบบพิมพ์หลักในการจัดทางบประมาณของ ทบ.
ขั้นการจัดทา/เสนอคาของบประมาณ

ขั้นการเสนอความต้องการงบประมาณ

ขั้นการรายงานแผน/ผลการใช้จ่าย งป.

ทบ.๕๐๐ - ๑๑๑ สรุปเปรียบเทียบคาขอ งป.
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๒ สรุปคาขอ งป.
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๓ สรุปเปรียบเทียบ งป.
จาแนกตามงบรายจ่าย
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๔ รายละเอียดคาขอ งป.
ประเภทงบลงทุน
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๕ การวิเคราะห์คาขอ งป.
ทบ.๕๐๐- ๑๑๖ รายละเอียดคาขอ งป.

ทบ.๕๐๐ - ๑๒๑ สรุปเปรียบเทียบความต้องการ งป.
ทบ.๕๐๐ - ๑๒๒ สรุปความต้องการ งป.
ทบ.๕๐๐ - ๑๒๓ สรุปความต้องการ งป.
จาแนกตามงบรายจ่าย
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 ประจาไตรมาส
ทบ.๕๐๐ - ๑๖๑ การเสนอขออนุมัติเงินประจางวด
ทบ.๕๐๐ - ๑๖๒ การขออนุมัติโอนเงินประจางวด
ไปใช้ใน งวดงบประมาณถัดไป

สูตรกำรคำนวณ๗.๔.๑ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เงินเหลือจ่ายสุทธิ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

X ๑๐๐

สูตรกำรคำนวณ๗.๔.๒ร้อยละของงบประมาณสื่อ, โสตทัศนูปกรณ์, อุปกรณ์การฝึก,เครื่องช่วยฝึก,นวัตกรรมและ
การสร้างองค์ความรู,้ ระบบห้องสมุด, ระบบสารสนเทศต่องบดาเนินการจัดการศึกษา
งป.ค่าสื่อ,โสตฯ
งบดาเนินการจัดการศึกษา

X ๑๐๐

สูตรกำรคำนวณ ๗.๔.๓ร้อยละของงบประมาณค่าวัสดุฝึก/ค่าเครื่องช่วยฝึก ต่องบดาเนินการจัดการศึกษา
งป.ค่าวัสดุฝึก
งบดาเนินการจัดการศึกษา

ตำรำง๗.๓.๓เกณฑ์การแปลผลการคานวณศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ
เกณฑ์
ควรปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ข้อ ๑
>๙
≤๙
<๗
<๖
ข้อ ๒
<๑๕
≥ ๑๕
>๒๐
>๒๕
ข้อ ๓
<๕
≥๕
>๗
>๘

X ๑๐๐

ดีมาก
<๕
>๓๐
>๑๐

ตัวบ่งชี้ ๗.๕ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และมีการจัดทารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีมีการนาข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ไปปรับปรุงและพัฒ นาผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ

- ๗๙ เกณฑ์กำรประเมิน
๑.มีแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.มีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามข้อ ๑
๓. มีระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา
๔.มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียน ปีละ ๑ ครั้ง
และจัดทารายงานการประเมินตนเองส่งตามเวลาที่กาหนด
๕.มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตามข้อ ๑ และสรุปผลเพื่อนาไปกาหนดแนวทางปรับปรุง
พัฒนาต่อไป

ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใน ๒ ด้าน ที่สาคัญ ดังนี้
๑) ด้านความรู้ของกาลังพลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕๐ คะแนน)
๒) ด้านการนาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน)
แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ ต้องกาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน
๒. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเกณฑ์ข้อที่ ๑ (รายงานให้ครบทุกแผนงาน/
โครงการ กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ให้รายงานเหตุผลให้ทราบด้วย)
๓. แสดงข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ(๑ คะแนน) ได้แก่
๑) ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๒) ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยกรรมการของสถานศึกษา ที่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ (รายงาน
การประเมินตนเอง: SAR)
๓) แผนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
๔) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่ดาเนินการ
๕) ข้อมูลกาลังพล,การจัดการเรียนการสอน,ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (จากตัวบ่งชี้ ๗.๒
เกณฑ์ข้อที่ ๕)
๔. เอกสาร/หลักฐานแสดงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
- คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่กาหนด
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบ(๐.๒๕ คะแนน)
- เอกสาร/หลั ก ฐานการด าเนิ น การคุ ณ ภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพของ
สถานศึกษา (๐.๒๕ คะแนน)
-รายงานผลการประเมินภายในสถานศึกษาก่อนนามาจัดทา SAR (๐.๒๕ คะแนน)
-ส่ง SAR ตรงตามห้วงระยะเวลาตามที่ ยศ.ทบ. กาหนด (๐.๒๕ คะแนน)
๕.เอกสาร/หลักฐานผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
และ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา
-สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการและการนาผลไปปรับปรุงพัฒนา(๐.๕๐ คะแนน)
-สัมภาษณ์หัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ถึงผลการดาเนินงานเมื่อ
เทียบกับเป้าหมายที่กาหนด (๐.๕๐ คะแนน)
-----------------------------------------------------------------------------------------

