
๑ 

 

มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ ค่า
น้้าหนัก 

๑.คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๑.๑คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

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  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๔  ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล 
๓.๕  การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
๓.๖การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน 

๖ ๓๐ 

๔.การสร้างผลงานทางวิชาการ/ 
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ 
การน ามาใช้ประโยชน์ 

๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงาน 
ทางวิชาการ หรืองานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยและน ามาใช้ 
ประโยชน์ 

๑ ๑๐ 

๕.การบริการทางวิชาการ  ๕.๑  การบริการทางวิชาการตามช านาญและความพร้อมของ 
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 

รวม ๑๘ ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

กรอบแนวคิดมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คณุภาพผู้ส้าเร็จการศึกษา 

 

๑.๑คณุภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๑.๒ ผูส้ าเรจ็การศกึษามีคณุลกัษณะ 

ที่พึงประสงค์ตามหลักสตูร 

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

คุณภาพการศึกษา 

๒. คณุภาพครู อาจารย์ และบคุลากร 

สนับสนุนการศึกษา 
๒.๑  คร ูอาจารยม์ีความรู้ดา้นวิชาการ  
       มคีวามสามารถในการจัดการเรยีน 
การสอน มคีณุธรรมจริยธรรมตาม 
ระเบยีบวินยัทหารและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพคร ู
๒.๒  ครอูาจารย์และบคุลากรสนับสนุน 
การศึกษาได้รบัการเพิ่มพนูความรู้หรือ 
ประสบการณ ์

๓.การพัฒนาหลักสูตรและคณุภาพ 

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

๔. การสร้างผลงานทางวิชาการ/  
งานวิจัย/งานสรา้งสรรคแ์ละ 

การนา้มาใช้ประโยชน ์

๔.๑ระบบและกลไกในการสนับสนุน  
การสร้างผลงานทางวิชาการ/ 
งานสรา้งสรรค/์งานวิจยัและน ามาใช้ 
ประโยชน ์

๕.การบริการทางวิชาการ 
 

๕.๑การบริการทางวิชาการตามช านาญ 
และความพรอ้มของสถานศึกษาที่เปน็ 
ประโยชน์ตอ่ทบ./ชุมชน/สังคม 

๖. การปลูกฝังอุดมการณค์วามเป็น 

ทหารและเสริมสร้างความเป็น 

พลเมืองที่ด ี
 
๖.๑ การปลูกฝังอุดมการณค์วามเปน็ทหาร 
 และเสรมิสร้างความเป็นพลเมอืงที่ดี 



๓ 

 

 
 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ คุณภาพของผู้ส้าเร็จการศึกษา 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของหน่วยใช้สอดคล้องกับความ
ต้องการของกองทัพบก โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลที่มี
มาตรฐาน 

 จุดมุ่งหมาย : เพ่ือประเมินคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรหรือไม่อย่างไร และเมื่อไปปฏิบัติงานแล้วได้น าความรู้และประสบการณ์ต่างๆที่ได้จากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้หรือไม่ อย่างไร เพ่ือน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีระบบการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา และมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
(๒) มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา    
(๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
(๔) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  

มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป(๓.๕๑ คะแนน)ทุกหลักสูตร  
(๕) มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (๑ คะแนน) 
๒. เอกสาร/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 

- สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายทีก่ าหนดว่าบรรลุ 
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร (๐.๕๐ คะแนน) 

- การก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา พัฒนาแผนงาน/โครงการในปีต่อไป(๐.๕๐ คะแนน) 
๓.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

- แบบประเมินความพึงพอใจที่มีข้อค าถาม ครบทั้ง ๓ ด้าน (๐.๕๐ คะแนน) 
- แบบประเมินฯ ที่ได้รับกลับคืนในแต่ละหลักสูตร แสดงเป็นหลักฐาน ให้คณะกรรมการทราบ 

หลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (๐.๕๐ คะแนน)   
๔. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

อยู่ในระดับดีข้ึนไป(ใช้สูตรการค านวณ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒) 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน เท่ากับ 

๑ คะแนน 
๕. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาประกอบด้วย 

- สรุปหัวข้อ/ประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาที่ได้จากผลการประเมินฯ (๐.๕๐ คะแนน) 
- การน าผลการประเมินความพึงพอใจฯ ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน 

ในปตี่อไป (๐.๕๐ คะแนน) 
 
 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส้าเร็จการศึกษา 



๔ 

 

ค้าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์ที่ ๑แผนงาน/โครงการ ต้องก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ก าหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการติดตามหลังจบการศึกษาของแต่ละหลักสูตร และวิธีการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
  การก าหนดห้วงเวลาการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา(ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๑.๑)  

เกณฑ์ที่ ๓หัวข้อการประเมินความพึงพอใจให้มีความครอบคลุมทั้ง ๓ ด้านได้แก่  ๑) ด้านความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ ๒) ด้านทักษะพ้ืนฐานในการท างาน ๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับกลับคืนแต่ละหลักสูตร(ใช้แนวทางตามตาราง 
๑.๑.๒)โดยน ามาแสดงให้คณะกรรมการทราบเป็นตัวอย่างหลักสูตรละ๑๐ ฉบับ(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา ๕ 
ฉบับ เพ่ือนร่วมงาน ๕ ฉบับ)กรณีที่ใช้การประเมินแบบ online แสดงข้อมูลให้คณะกรรมการทราบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ไดแ้ต่ต้องสามารถระบุผู้รับการประเมินเป็นรายบุคคลได้  

 เกณฑ์ที่ ๔คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป(คะแนน ๓.๕๑จาก
คะแนนเต็ม ๕)  ทุกหลักสูตร  (ใช้สูตรการค านวณ ๑.๑.๑ )  
  การแปลงเป็นคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวน
หลักสูตรทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน (ใช้สูตรการค านวณ ๑.๑.๒) 
  คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่
มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร 

แนวทาง/ตัวอย่างการจัดท้าข้อมูล สูตรการค้านวณและเกณฑ์การให้คะแนน  

ตาราง ๑.๑.๑ห้วงเวลาการจัดเก็บข้อมูลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา (เกณฑ์ที่ ๑) 

หลักสูตร ปีงบประมาณที่จัดท้ารายงานการประเมินตนเอง 
ปี ๒๕๖๐ ปี๒๕๖๑ ปี๒๕๖๒ ปี๒๕๖๓ ปี๒๕๖๔ 

หลักสูตร 
ที่จบการศึกษาใน

ระหว่างวันที ่

๑ ต.ค.๕๙  
ถึง  

๓๑ มี.ค.๖๐ 

๑ เม.ย.๖๐  
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๐ 

๑ ต.ค.๖๐ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๑ 

๑ ต.ค.๖๑ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๒ 

๑ ต.ค.๖๒ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๓ 
 
ตาราง ๑.๑.๓ร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนในแต่ละปี (เกณฑ์ที่ ๓) 

ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

ร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รบัคืนต่อจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาทีไ่ด้จากการก าหนดขนาด
ตัวอย่าง/การค านวณขนาดตัวอย่าง 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

แนวทางการก้าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 จากปัญหามีผู้ส าเร็จการศึกษามีจ านวนมากและอัตราการได้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ได้กลับคืน
มีค่อนข้างต่ ารวมทั้งการเก็บข้อมูลมีข้อจ ากัดด้านเวลา คนและงบประมาณในการติดตามท าให้เป็นภาระแก่
สถานศึกษาค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรพัฒนาแนวทางการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดย การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง แทนการเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการและการ
น ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาอย่างแท้จริงลดภาระกับสถานศึกษาเพ่ือน าทรัพยากรไปใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานแทน ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แนะน าไว้ ๒วิธี ดังนี้ 
 

 วิธีที่ ๑ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง 

ตาราง ๑.๑.๒ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

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

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

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

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

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

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

800  
850  
900  
950  

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

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

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

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

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



๖ 

 

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

 
 
 

 

เมื่อ𝑛   =จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
𝑒   = ความคลาดเคลื่อนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
𝑁  = ขนาดของประชากร 

จ านวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๑.๒ 
ตัวอย่างการค านวณหาขนาดตัวอย่าง 

หมายเหตุตัวอย่างนี้ ได้ใช้จ าลองสถานการณ์ว่ามีการเปิดหลักสูตรเดิมทุกปี เปิดในห้วงเวลาเดียวกันทุกปี 
และมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเท่าเดิมทุกหลักสูตรทุกปี  

 

หลักสูตร 
เปิด / ปิด
การศึกษา 

ระยะเวลา 
(สป.) 

จ านวนผู้
เข้ารับ

การศกึษา 

 
จ านวน 

ขนาดตัวอย่าง
ที่ส่ง

แบบสอบถาม 

จ านวนแบบสอบถามที่ตอ้งไดก้ลับคนื 
ปี ๖๐ 
(๗๐%) 

๑ ต.ค.๕๙ 
ถึง 

๓๑ มี.ค.๖๐ 

ปี ๖๑
(๗๕%) 
๑ เม.ย.๖๐ 

ถึง 
๓๐ ก.ย.๖๐ 

ปี ๖๒ 
(๘๐%) 

๑ ต.ค.๖๐ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๑ 

ปี ๖๓ 
(๙๐%) 

๑ ต.ค.๖๑ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๒ 

ปี ๖๔ 
(๑๐๐%) 
๑ ต.ค.๖๒ 

ถึง 
๓๐ ก.ย.๖๓ 

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

๕  ๖๕  ๒๕ 
๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๓ ๒๕ 

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

๘  ๓๕  ๑๔ 
๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๑๔ 

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

๑๑  ๔๘  ๑๙ 
๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๑๙ 

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

๖  ๕๐  ๑๙ 
๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๑๙ 

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

๕  ๔๐  ๑๕ 
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๕ 

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

๕ ๔๐  ๑๕ 
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๕ 

๗. นายทหารปลัดบัญชีระดับ
บริหาร  

๙ ก.พ.๖๐– 
๑๐ เม.ย.๕๙ 

๙  ๕๐  ๒๐ 
๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๒๐ 

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

๑๓  ๓๗  ๑๔ 
๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๑๔ 

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

๑๗  ๔๐  ๑๖ 
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๖ 

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

๒๖  ๖๕ ๒๕ 
๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๕ 

๑๑. นายสิบชั้นต้นส าหรับ    
   กองหนุน  

๑ ก.ค.๕๙ – 
๑๘ ส.ค.๖๐ 

๘  ๖๐  ๒๓ 
๑๖ ๑๗ ๑๘ ๒๑ ๒๓ 

๑๒. นายทหารสัญญาบัตรการเงิน
บรรจุใหม่ 

๑๓ ก.ค.๖๐ – 
๒๔ ก.ค.๖๐ 

๒ ๒๒ ๙ 
๖ ๗ ๗ ๘ ๙ 

๑๓.พัฒนาสมัพันธก์ารบรหิารทรัพยากร
(พ.ส.ท.)  

๒๓ ก.ค.๖๐– 
๑๘ ก.ย.๖๐ 

๙ ๕๑ ๒๐ 
๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๒๐ 

รวมผู้ส าเร็จการศึกษา/ได้แบบสอบถามคืนทั้งหมด ๖๐๓ ๒๓๔ ๑๖๔ ๑๗๖ ๑๘๖ ๒๑๒ ๒๓๔ 
รวมผู้สา้เร็จการศึกษา/ได้แบบสอบถามคืน 
ในห้วงเวลาเกบ็ข้อมูล ตามตาราง ๑.๑.๑ ๗๕ ๙๖ ๑๘๖ ๒๑๒ ๒๓๔ 

𝑛  =
N

 1 + Ne2
 



๗ 

 

ค้าอธิบายเพิ่มเติม 
 ใช้ข้อมูล ๑ ต.ค.๕๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๐ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งหมด ๖๐๓ นาย ใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง เท่ากับ ๒๓๔ นาย   
 น ามากระจายเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรโดย กับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร จะได้ข้อมูลขนาด
ตัวอย่างของแต่ละหลักสูตร เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนการสุ่มเพ่ือจะได้ตัวแทนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่มาจากทุกลักษณะที่เป็นไปได้ของผู้ส าเร็จการศึกษาและได้ข้อมูลครบตามวัตถุประสงค์ หลักสูตรที่
ต้องการทราบ 
 แบบสอบถามที่ได้รับคืนจะต้องเท่ากับกลุ่มขนาดตัวอย่างที่ส่งไป แต่การปฏิบัติจริงมีข้อจ ากัด จึงได้
อนุโลมให้ใช้อัตราการได้กลับคืนครบได้แต่จะมีการพัฒนาจ านวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนให้สูงขึ้นจนครบ
หรือได้มากที่สุดต่อไปในแต่ละปี ตามตารางที่ ๑.๑.๒ ต่อไปแล้วน ามาค านวณจ านวนแบบสอบถามที่จะต้อง
ได้รับกลับคืนในปีนั้นว่าก าหนดให้เป็นร้อยละเท่าใด ตัวอย่างปี ๒๕๖๐  

 ในปี ๒๕๖๐  - มีผู้จบการศึกษา รวมทุกหลักสูตร    = ๖๐๓ นาย 
  - จากการใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่าง    = ๒๓๔ นาย 
  - ห้วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลปี ๒๕๖๐ ตามตารางท่ี ๑.๑.๑ 
   มี ๖ หลักสูตร จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม   = ๗๕ นาย 

 ดังนั้น จ านวนแบบสอบถามที่ได้กลับคืน หลักสูตรที่ ๑- ๖ ในปี ๒๕๖๐ไม่น้อยกว่า ๑๘,๑๐,๑๓,๑๔,๑๐ 
และ ๑๐ ฉบับ ตามล าดับ 
 หรือจ านวนแบบประเมินที่ต้องส่งให้กับหลักสูตรที่ ๑ คือ หลักสูตรนนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า กง.ในปี ๒๕๖๐ 
ไม่น้อยกว่า ๑๘ ฉบับ, ในปี ๒๕๖๑ ไม่เก็บเพราะจะเข้าวงรอบในปี ๒๕๖๒ คือ ไม่น้อยกว่า ๒๐ ฉบับ ในปี 
๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ไม่น้อยกว่า ๒๓ และ ๒๕ ฉบับ ตามล าดับ 
 
สูตรการค้านวณ ๑.๑.๑คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละหลักสูตร(เกณฑ์ท่ี ๔) 
 

 
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาแตล่ะคน 
(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา) + 

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาแตล่ะคน 

(ประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน) 
 
  ÷๒ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดทีป่ระเมิน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดทีป่ระเมิน 
 

 
สูตรการค้านวณ ๑.๑.๒ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป(เกณฑ์ท่ี ๔) 

 
 

จ านวนหลักสูตรที่มีคะแนนคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน 

 
ตัวอย่างการค านวณ  
 ผลการประเมินมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปจ านวน ๗ หลักสูตรจากจ านวน
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 
ระดับ ดีมาก ดี ดีมาก ดี ดี ดี ปานกลาง ดี 

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



๘ 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส้าเร็จการศึกษา 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้ส าเร็จการศึกษามคีุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดสอดคล้องกับความ
ต้องการของกองทัพบก 
 จุดมุ่งหมาย : เพ่ือประเมินว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด
หรือไม่ อย่างไร โดยผู้ส าเร็จการศึกษาประเมินตนเองและครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่สามารถวัดได้ทุกหลักสูตร 
(๒) มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดยผู้เรียนประเมิน

ตนเอง และครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 
(๓) ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคต์ามหลักสูตรทุกหลักสูตร 
(๔) มีการสรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนในรุ่นต่อไป 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร

(๑ คะแนน) 
๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประเมินโดย

ผู้เรียนประเมินตนเอง และครู อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการที่ สถานศึกษาก าหนดเป็นผู้ประเมิน
(๑ คะแนน) 

๓. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมทุกหลักสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด (สูตรการค านวณ ๑.๒.๑)  

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๙๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด เท่ากับ ๒ คะแนน 
- สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา(ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๒.๑) 
- สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร  (ใช้แนวทาง

ตามตาราง ๑.๒.๒)  
๔. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินฯ (๐.๕๐ คะแนน) และก าหนดแนวทางการน าผลการ

ประเมินฯไปปรับปรุงหลักสูตรและ/หรือการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป (๐.๕๐ คะแนน)  

ค้าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์ที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร:ใช้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาช่วง
ท้ายของหลักสูตรก่อนจบการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่สถานศึกษาพิจาณาว่ามีความเหมาะสมก่อนจบการศึกษา
และกลับไปกลับไปปฏิบัติหน้าที่  
  การก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา: สถานศึกษาควรพิจารณาน า
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร/วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคุณสมบัติตามหมายเลข ชกท.ที่ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับ
เมื่อส าเร็จตามหลักสูตร(ถ้ามี) มาใช้ทั้งนี้ การก าหนดคุณสมบัติควรก าหนดให้ครอบคลุม ทั้ง ๓ ด้าน  ได้แก่ ๑) 
ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  ๒) ด้านทักษะพ้ืนฐานในการท างาน(จากประสบการณ์ในการฝึก
ปฏิบัติ)และ ๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม (Knowledge, Practice หรือ Skill, Personality และ
Attitude )จึงจะมีความสมบูรณ์ 

 เกณฑ์ที่ ๒ แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับกลับคืนแต่ละ
หลักสูตรแสดงเป็นตัวอย่างให้เห็นหลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (ระบุชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา) แบ่งเป็นประเมินโดย



๙ 

 

ตนเอง ๕ ฉบับ ประเมินโดยครู อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการที่สถานศึกษาก าหนด ๕ ฉบับ หรือ
หากสถานศึกษาใช้แบบประเมินฉบับเดียวกัน ใช้ ๕ ฉบับได้ กรณีที่สถานศึกษาใช้การประเมินแบบ online ให้
แสดงข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีข้อมูลรายบุคคลและข้อมูลสรุป 

แนวทางการจัดท้าข้อมูล สูตรการค้านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตาราง ๑.๒.๑ ตัวอย่าง ตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร (เกณฑ์ท่ี ๓) 
 

คุณลักษณะที่พงึประสงค์
ของหลักสตูร A 

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

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

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

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

๑.๓ ...........................                      

รวม                      

๒) ด้านทกัษะพืน้ฐาน
ในการท างาน 
๒.๑ .......................... 

                     

๒.๒ ...........................                      
๒.๓ ...........................                      

รวม                      
๓) ด้านบคุลิกภาพและ
คุณธรรมจริยธรรม 
๓.๑ ........................... 

                     

๓.๒ ...........................                      
๓.๓ ...........................                      

รวม                      

รวมทั้ง ๓ ด้าน                      

ตาราง ๑.๒.๒ ตัวอย่างตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร (เกณฑ์ท่ี ๓) 
 

จ้านวนผู้เรียน 
 

หลักสูตร  
รวม 

ร้อยละ 
หลักสูตร A หลักสูตร B หลักสูตร C หลักสูตร D หลักสูตร E 

ผู้เรยีนทั้งหมดแตล่ะหลักสตูร ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๓๐ ๑๐๐ ๒๘๐ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ม ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๓๙ ๔๙ ๕๙ ๒๙ ๙๗ ๒๗๓ 

ร้อยละ ๙๗.๕ ๙๘.๐ ๙๘.๓๓ ๙๖.๖๗ ๙๗.๐๐ ๙๗.๕๐ 

สูตรการค้านวณ๑.๒.๑ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร X ๑๐๐ 
 จ านวนผู้เรียนทัง้หมดทุกหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๙๐จ านวนผู้เรียนทั้งหมดทุกหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน
เท่ากับ ๒ คะแนน 



๑๐ 

 

 
 
  

ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 
 มีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้: ครู อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และสามารถจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรก าหนด 

จุดมุ่งหมาย : เพ่ือให้สถานศึกษามีครู อาจารย์ที่มีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
มีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ มีระบบในการพัฒนามาตรฐานครู
อาจารย์อย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นข้อมูลส าหรับให้ผู้บริหารใช้ในการสรรหาและพัฒนาอาจารย์รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจให้ผู้บังคับบัญชา/หน่วยใช้และผู้เข้ารับการศึกษาว่าสถานศึกษามีครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ของแต่ละแผนกวิชา 
(๒) มีระเบียบ/ข้อก าหนด/คู่มือจรรยาบรรณวชิาชีพครูหรือจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ท าหนา้ที่สอน 
(๓) มีฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดงถึง คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ 

ประสบการณ์ตามมาตรฐานที่ก าหนด 
(๔) ครู อาจารย์มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน 
(๕) ครู อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์แต่ละแผนกวิชา(๑ คะแนน) 
๒. ระเบียบ/ค าสั่ง/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน (๑ คะแนน) 
๓. ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  

ตามมาตรฐานที่ก าหนด(ใช้แนวทางตามตาราง ๒.๑.๑และ ๒.๑.๒) (๑ คะแนน) 
๔. ร้อยละของครูอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามท่ีก าหนด 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑ 

คะแนน) (สูตรการค านวณ ๒.๒.๑) 
๕. แบบประเมินตนเองของครู อาจารย์ตามระเบียบ/ค าสั่ง/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือ

ข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน(๐.๕๐ คะแนน)แสดงเอกสารผลการประเมินตนเองของครู อาจารย์ จ านวน ๔ 
นาย(จากการสุ่มของผู้ประเมิน) (๐.๕๐ คะแนน) 

ค้าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์ที่ ๑ก าหนดสมรรถนะ/คุณวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของครู
อาจารย์ที่ต้องการ เช่น ด้านการศึกษา การผ่านการอบรมหลักสูตรใดบ้าง, ด้านประสบการณ์ ผ่านการท างาน
ในต าแหน่งใดหรือประสบการณ์การปฏิบัติงานใดบ้างที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของครูอาจารย์ที่ต้องการ โดย
เมื่อก าหนด มาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะ ของครู อาจารย์แล้วต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้
เป็นมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ของแต่ละแผนกวิชา 

แนวทางการก าหนดสมรรถนะของครูอาจารย์ในแผนกวิชา : สถานศึกษาอาจก าหนดตามความ
เหมาะสม เช่น ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งตามที่ ทบ.ก าหนด หรือจะก าหนดเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) 
ความรู้ ๒) ประสบการณ์  และ ๓) คุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 



๑๑ 

 

สมรรถนะ ได้ตามความเหมาะสม หรืออาจพิจารณาน าแนวคิดของ ศาสตราจารย์ David C. McClellandนักจิตวิทยา
มหาวิทยาลัย Harvard ที่มี ๕ องค์ประกอบ มาใช้ก็ได้ ได้แก่๑) Knowledge: ความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ๒) Skill: ทักษะ ๓) 
Self-Concept : เจตคติ ค่านิยม ความคิดความอ่าน ๔) Traits : บุคลิกภาพลักษณะประจ าตัวของบุคคล๕) Motive/Attitude 
: แรงจูงใจ/เจตคติ เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับภายในที่จะไปสู่เป้าหมายหรือความส าเร็จ หรืออาจใช้แนวคิดอ่ืนได้ที่จะ
สะท้อนว่าสถานศึกษามีครู อาจารย์ ที่มีคุณภาพเป็นตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น (กรณีที่ใช้ประสบการณ์ต้องมี
ประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับวิชาที่สอนอย่างน้อย ๑ ปี) 

เกณฑ์ที่ ๓ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ ของครู อาจารย์ ตามมาตรฐานที่ก าหนด :ควรแสดงข้อมูลให้ครบตามตัวอย่าง หรือมากกว่าที่
ก าหนดได้ โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆตามความสะดวกในการใช้งาน เช่น เอกสาร, file ข้อมูล Excel, 
หรือบันทึกในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

เกณฑ์ที่ ๕ ให้ครู อาจารย์ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินครู อาจารย์ตามระเบียบ/ข้อก าหนด/
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ โรงเรียนก าหนด คณะกรรมการจะสุ่มขอดูผลการประเมินตนเอง จ านวน ๔ นาย 

 กรณีท่ีสุ่มพบหลักฐานการประเมินตนเองครบทั้ง ๔ นาย เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน 

แนวทางการจัดท้าข้อมูล สูตรการค้านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 
 การก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ ของแต่ละแผนกวิชา สถานศึกษา
สามารถออกแบบการจัดท าข้อก าหนด หลักเกณฑ์ได้ อาจก าหนดเป็นข้อความเรียงเป็นข้อๆ เป็นตาราง เป็น
แผนภูมิพร้อมค าอธิบายได้ ฯลฯ ตามความเข้าใจและความสะดวกในการใช้ 
 

 

ตัวอย่างการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์  

ตาราง ๒.๑.๑ ตัวอย่างแนวทางการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะหลักของครู อาจารย์รร................ 

รายการแต่ละด้าน มาตรฐาน/หลักเกณฑ/์สมรรถนะหลักของครู อาจารยท์ี่ทุกคนต้องมี 

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

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

๓) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

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

ด้าน อื่นๆ  

ตาราง ๒.๑.๒ ตัวอย่างแนวทางการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะประจ าสายงานของครู อาจารย์รร.................... 

 

แผนกวิชา คุณวุฒิ/ความรู้เฉพาะ ประสบการณ์เฉพาะ อ่ืนๆ 

๑. ฝ่าย
อ านวยการ 

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

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

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

๒. ค้นหา
เป้าหมาย 

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

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

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

๓. ยุทธวิธีวิชา
หลักยิง 

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

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

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

๔. วิชาหลกัยิง ๑)................................................. 
๒).................................................. 

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

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



๑๒ 

 

๕. วิชาการ
สื่อสาร 

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

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

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

๖. วิชาอาวุธ ๑)................................................. 
๒).................................................. 

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

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

๗. วิชาทั่วไป ๑)................................................. 
๒).................................................. 

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

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

๘. วิชายานยนต์  ๑)................................................. 
๒).................................................. 

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

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

๙. วิชาปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยาน 

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

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

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

 
หมายเหตุ    ที่มาของชื่อแผนกวิชาใช้ข้อมูลจาก รร.ป.ศป. มาแสดงเป็นตัวอย่างการก าหนดแผนกวิชาใช้ตาม 
                โครงสร้างการจัดหน่วยของแต่ละสถานศึกษา 
 
ตาราง ๒.๑.๓ ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลครูอาจารย์ที่แสดงถึงคณุวุฒิความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และ 
 ประสบการณ์ ของครู อาจารย์ ตามมาตรฐานที่ก าหนดแต่ละแผนกวิชา (เกณฑ์ที่ ๓) 

ยศ-ชื่อ สกุล ต้าแหน่ง วิชาที่สอน ความรู้/คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ ์ ความ
เชี่ยวชาญ 

สรุปสมรรถนะตรง
ตามที่กา้หนด 

ทางทหาร ทางพลเรือน การสอน ด้านอ่ืนๆ ตรง ไม่
ตรง 

หมาย
เหต ุ

           
           
           
           

 
สูตรการค้านวณ๒.๑.๑ร้อยละของครูอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่ก าหนด(เกณฑ์ที ่๔) 
 จ านวนครูอาจารย์ที่มีคุณสมบัตติามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่ก าหนด X ๑๐๐ 

 จ านวนครู อาจารย์ทีป่ฏิบัติงาน(ตามค าสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษา) 
 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครู อาจารย์ที่ปฏิบัติงานเท่ากับ ๑ คะแนน 

  
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ครู อาจารยแ์ละบุคลากรสนับสนนุการศกึษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น 
ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งใน/ต่างประเทศ/
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีการน าความรู้กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

 จุดมุ่งหมาย : เพ่ือพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาด้วยการเพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์ อย่างต่อเนื่องทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีแผนการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 
(๒) ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 

๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ชั่วโมง/คน/ปี  
(๓) มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ มาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาท้ังหมด 



๑๓ 

 

(๔) มีการประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนงานหรือโครงการฯ และมีการน าผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงาน/โครงการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา(๑ คะแนน) 
๒. ร้อยละของครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ 

อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ชั่วโมง /คน/ปี (สูตรการค านวณ ๒.๒.๑) 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑ คะแนน 
- บัญชีรายชื่อครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ

(ใช้แนวทางตามตาราง ๒.๒.๑) 
 - ตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (ใช้แนวทางตามตาราง ๒.๒.๒) 

 
๓. ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์น า

ความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ (สูตรการค านวณ ๒.๒.๒) 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการ

ศึกษาท่ีได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เท่ากับ ๑ คะแนน 
- ตารางสรุปการน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/ศึกษาเพ่ิมเติมมาใช้ประโยชน์ (ใช้แนวทางตาม

ตาราง ๒.๒.๓) 
๔. เอกสาร/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 

- ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายที่ก าหนดว่าบรรลุเป้าหมาย
หรือไม่ อย่างไร (๑ คะแนน) 

- แนวทางการปรับปรุงพัฒนา พัฒนาแผนงาน/โครงการ ในปีต่อไป (๑คะแนน) 

ค้าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์ที่  ๒การเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ได้แก่ การอบรม การศึกษาเพ่ิมเติม การอบรม 
การศึกษาตามหลักสูตร การเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือสัมมนา การศึกษาดูงาน การน าเสนอผลงาน การ
ปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร วิชาที่สอน การพัฒนาทักษะต่างๆ/การบริหารที่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการท างานได้ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเองหรือหน่วยงานภายนอก 

แนวทางการจัดท้าข้อมูล สูตรการค้านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตาราง ๒.๒.๑ตัวอย่างตารางบัญชีรายชื่อครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 
(เกณฑ์ที่ ๒) 

ล าดับ รายชื่อ ช่ือต าแหน่งที่
บรรจ ุ

อายุ
ราชการ

(ปี) 

ต าแหน่งที่ปฏิบตัิงาน
จริง/ความรับผดิชอบ 

ระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

(ปี) คร
ู  

อา
จา

รย
 ์

บุค
ลา

กร
สน

ับส
นุน

ฯ 

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

  

๒.       

   

๓.       

   

 
 
 



๑๔ 

 

ตาราง๒.๒.๒ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (เกณฑ์ที่ ๒) 

ล าดับ รายชื่อ 

คร
ู  

อา
จา

รย
 ์

บุค
ลา

กร
ฯ

สน
ับส

นุน
ฯ  

รายการอบรม/ศึกษาฯ (ชั่วโมง) 
หน่วยงาน
ผู้จัดการ

อบรม/ศึกษาฯ 

 
จ านวนชัว่โมง 

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

ยศ.ทบ. ๕ วัน (๔๐ ชม.) 

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

กช. ๒ วัน (๑๖ ชม.) 

        

 
ตาราง ๒.๒.๓ ตัวย่างสรุปข้อมูลการน าความรู้ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เพิ่มเติมมาใช้ประโยชน์ 

ล าดับ รายชื่อ 

คร
ู  

อา
จา

รย
 ์

บุค
ลา

กร
ฯส

นับ
สน

ุนฯ
 

 
รายการอบรม/ศึกษาฯ (ชั่วโมง) 

การน าไปใช้ประโยชน ์

บร
รย

าย
 ขย

าย
ผล

ใน
 รร

. 

ปร
ับป

รุง
เอก

สา
รก

าร
สอ

น 

ปร
ับป

รุง
กา

รท
 างา

น 

สร
้างน

วัต
กร

รม
 

เขีย
นบ

ทค
วา

ม 

อื่น
 ๆ(

ระ
บุ)

 

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

 √     

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

 
√ 

     
 

            

            

สูตรการค้านวณ ๒.๒.๑ ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม  
อย่างน้อย ๑ คร้ัง หรือ ๑๐ ชั่วโมง /คน/ป ี

 
 

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

จ านวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัตงิาน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑ คะแนน 
สูตรการค้านวณ ๒.๒.๒  ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม 
น ามาใช้ประโยชน์ (เกณฑ์ที่ ๓) 

 
 

จ านวนครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทีไ่ด้รบัการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม 
แล้วน ามาใช้ประโยชน ์ X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัตงิาน 

 ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้า
รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติมฯ เท่ากับ ๑ คะแนน 
 

 
 
 



๑๕ 

 

 

 

ตัวบ่งชี้  ๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

 ค าอธิบาย:สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ ทบ.สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาและหน่วยต้นสังกัดมีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกองทัพบกและหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยที่
เกี่ยวข้อง(หน่วยใช้,หน่วยต้นสังกัดของผู้เรียน) มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนด มี
การน าผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  
 จุดมุ่งหมาย : มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตรที่

เปิดสอน  
(๒) มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  
(๓) มีการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ ทบ./หน่วย 

ทีเ่กี่ยวข้อง/สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
(๔) หลักสูตรทีเ่ปิดการศึกษาในปีงบประมาณนั้นจะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติมาแล้วไม่เกนิ ๕ ปี   

นับจากวันที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน) ค าสั่งแต่งตั้ง

ผู้รับผิดชอบด าเนินการและก ากับดูแลหลักสูตร ให้มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตรที่
เปิดสอน(๐.๕๐ คะแนน) 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  
- รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน) 
-รายงานสรุปผลหลังการด าเนินการทุกหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน) 

 ๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/สภาการศึกษาของสถานศึกษาและมีการประชุมอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง(๐.๕๐ คะแนน) 
  - รายงานการน าผลการประเมินที่เกี่ยวข้อง(หน่วยใช้,ผู้เรียน,ครูอาจารย์)มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
ใช้แนวทางตามตาราง ๓.๑.๑) (๐.๕๐ คะแนน) 
 ๔. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีนั้นได้รับการอนุมัติมาแล้วไม่เกิน  ๕ ปี นับจากวันที่
อนุมัติครั้งสุดท้าย 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ........ตามตาราง ๓.๒.๑ ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิด
การศึกษาในปีเดียวกัน เท่ากับ ๑ คะแนน และแปลผลคะแนนตามตาราง ๓.๑.๒ 
  - ตารางแสดงข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษาที่ระบุการปรับปรุงครั้งล่าสุด(๐.๕๐ คะแนน) 
  - เล่มหลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีงบประมาณที่รับการประเมิน พร้อมข้อมูลการอนุมัติ(๐.๕๐ คะแนน) 

ค้าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน 

 



๑๖ 

 

 เกณฑ์ที่ ๑ เอกสารแสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร จะต้องครอบคลุม องค์ประกอบต่างๆ 
และขั้นตอนการด าเนินงาน ในการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร เช่น บุคลากรที่ท าหน้าที่ต่างๆ งบประมาณ 
ทรัพยากรต่างๆ เอกสารต ารา สื่อการสอน กระบวนการสอบเข้า/การคัดเลือกผู้เรียน การวัดและประ เมินผล 
ตลอดจนการประเมินหลักสูตรโดยจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ flow chart ที่ชัดเจน 

แนวทางการจัดท้าข้อมูล สูตรการค้านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตาราง๓.๑.๑ตัวอย่าง การจัดท าตารางสรุปการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 

ล าดับ 

 

หลักสตูร 

ว/ด/ป/  
ที่ได้รับ

การอนุมัติ
ครั้งล่าสุด 

สรุปผลการประเมิน  
สรุปประเด็นการปรับปรุง

พัฒนา 

ผลการอนุมัต ิ
จากหนว่ยใช ้
ผบช.+ เพื่อน

ร่วมงาน 

 
ผู้เรียน 

 
ครูอาจารย ์

รอ
อน

ุมัต
ิ 

ส่ง
คืน

แก
้ไข

 

อน
ุมัต

ิแล
้ว 

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

  -ควรเพิ่มการใช้
ข้อมูลทางวิชาการ 
มาสนับสนุนหรือ
มาอธิบายเหตุผล
ของการเลือกการ
ปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง  ๆ
ให้มากขึ้น 

- ความรู้
ภาคทฤษฎี
เพียงพอ สว่น
ใหญ่อ่านเองเข้าใจ       
แต่การน ามา
ประยกุต์ใช้
ค่อนข้างยาก ควร
ใช้วิธกีาร 
Discussionกับ
เพื่อน อาจารย์ 
และผู้เชี่ยวชาญ 
มากกวา่  
 

- ควรเพิ่มการเรียน
ด้วยCase study ที่
เป็นสถานการณจ์รงิที่
เป็น Hot tissue   
- ตัวอย่าง 

สถานการณ์ฝึก
ค่อนข้างเกา่ 

ไม่ท้าทายและ
น่าสนใจ 

 - อาจารยป์ระจ า
กลุ่มไม่เพียงพอ 

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

  -ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ให้ใช้เหตุการณ์จริงที่เป็นประเด็น
ในพื้นที่ความมั่นคง ใหม้ากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ
สถานการณ์อย่างชัดเจน 
 

-ปรับชั่วโมงในการฝกึปฏิบัติการ
สืบค้นข้อมูลด้วยระบบพี่เลี้ยงหา
ข่าวเพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริง 
- ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย 
 

- ปรับกระบวนการฝึกให้มีการ 
AAR หลังการฝกึทุกกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์และให้ผู้เรียนได้ทบทวน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามความ
เข้าใจของตนเองตาม  
Constructivism Theory 
 

- ปรับรูปแบบการบรรยาย
พิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นการให้
ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพือ่
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแทน ท า
ให้ผู้เรียนได้เตรียมการลว่งหน้า 
- ปรับรูปแบบการสอบในวิชา.....
ด้วยการสมภาษณ์และการ
น าเสนอรายงนจากการค้นควา้
รายบุคคล 

  

1 
มี.

ค.
59

 

๒ XXXXX 1 พ.ค.49 - xxxxxxxxxxxxx 
-xxxxxxxxxxxxx 

- xxxxxxx 
-xxxxxxx 

- xxxxxxx 
-xxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxx 
-xxxxxxxxxxxxx  

1 
ส.ค

..5
9 

 

สูตรการค้านวณ๓.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 

 
 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน  ๕ ป ี นับจากวันที่อนุมัติครั้งสุดทา้ย 
X ๑๐๐ จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดการศึกษาในปีเดียวกนั 

การแปลผลคะแนน :ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๑.๒ 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ตาราง ๓.๑.๒ คะแนนเกณฑ์ที่ ๔ เทียบบัญญัตไิตรยางศ์ให้คะแนน 

 

ปีงบประมาณ 

จ้านวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาได้รับการอนุมัติ  
ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่อนุมัติครั้งสุดท้าย 

๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 
๒๕๖๐ ๑ คะแนน     
๒๕๖๑ ๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน    
๒๕๖๒ ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน   
๒๕๖๓ ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน  
๒๕๖๔ ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๐.๙๐ คะแนน ๑ คะแนน 

 
 

 
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษาด าเนินการให้ครู อาจารย์ จัดท าแผนการเรียนรู้/แผนการสอนรายวิชา 
โดยจัดการเรียนการสอนที่ยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร และบูรณาการ
จริยธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
 จุดมุ่งหมาย : ครูอาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชา(วิชาหลัก) 
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน 
(๓) มีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา และหลังปิดการศึกษา 
(๔) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
(๕) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
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/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา 
(๐.๕๐ คะแนน) 

- รายงาน/บันทึกการประชุมด้านการจัดการเรียนหลังจบการศึกษา (๐.๕๐ คะแนน) 
       ๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 - แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน(๐.๕๐ คะแนน) 
 - รายงาน/สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมการประเมินจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร ผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์เอกสาร ต ารา การวัดและการประเมินผลทุกหลักสูตรโดย
สรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้องปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน) 

 ๕. เอกสาร/หลักฐานแสดงการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๔ ไปก าหนดแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 
 



๑๘ 

 

ค้าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์ที่ ๑ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)หมายถึง โครงสรางของรายวิชาแตละรายวิชาที่

ประกอบด้วยองคป์ระกอบส าคัญๆ คือ 
 ๑) ลักษณะและขอมูลทั่วไปของรายวิชา (ชื่อรายวิชา จ านวนหนวยกิต) 
 ๒) สวนประกอบของรายวิชา (ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคของรายวิชา ลักษณะ
กิจกรรมการเรียนการสอนและชั่วโมง) ๓) หัวขอการสอนตลอดหลักสูตร  

 ๔) การประเมินผล 
 ๕) ทรัพยากรประกอบการเรียน 
 ๖) อาจมีการเพิ่มเติมอ่ืนๆ ตามความจ าเปนและความเหมาะสมของลักษณะวิชา 
 การแสดงเล่มหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน เพ่ือน ามาพิจารณาความสอดคล้องของ

ประมวลรายวิชาและแผนการสอน  
 ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร (ตอนที่ ๔) ให้ด าเนินการในวิชาที่มีหน่วย    

กิตทุกวิชา โดย คณะกรรมการจะสุ่มประเมิน หลักสูตรละ ๑ วิชา  
 แผนการสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับประมวลรายวิชา คณะกรรมการจะสุ่มประเมิน แผนการสอน

๑ แผนการสอน 
เกณฑ์ที่ ๒บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง:บันทึกทั้งกรณีที่สอนได้ตามแผนและไม่เป็นไปตามแผน

เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไปใช้แนวทางตามตัวอย่างตามตัวอย่างที่ ๓.๒.๒ (ข้อ ๑๔ และ ๑๕) 

แนวทางการจัดท้าข้อมูล สูตรการค้านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างที่ ๓.๒.๑ตัวอย่างแนวทางประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

 

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

๑. ชื่อหลักสูตร : ชั้นนายร้อยเหล่า ร. หมายเลข ๗ – ก – ล.๒ ชกท.๑๕๔๒, ๑๕๖๐ 
๒. ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา : กลุ่มวิชา พื้นฐาน  จ านวน๑๙ชั่วโมง จ านวน๑หน่วยกิต 
๓. แผนกวิชาที่รับผิดชอบ: xxxxxx xxxxxx  
๔. ครู อาจารย์ผู้สอน : ๑. xxxxxx                xxxxxx 

๒. xxxxxx                xxxxxx 
๓. xxxxxx                xxxxxx 
 

๕. ความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์รายวิชา:  
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เก่ียวกับภารกิจและการจัดส่วนราชการของ ทบ. หลักการพื้นฐานการรบ
และโครงสร้างสนามรบ ระเบียบการน าหน่วย ความหมาย หลักนิยมและตัวอย่างของการปฏิบัติการข่าวสาร และหลัก
นิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมทักษะ
ความรู้ความสามารถของความเป็นผู้น าและกรรมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ   
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๙ 

 

๖. ตารางการจัดการเรียนการสอน (น ามาจากหลักสูตร) 

 

ล้าดบั 

 
วัน/เดือน/ป ี

(จ้านวนชั่วโมง) 

 

หัวข้อการเรียน/ขอบเขตการสอน 

วิธีการสอน  

สื่อเอกสาร ต้ารา 

 

ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัต

 ิ
ศึก

ษา
ดว้

ยต
นเอ

ง 

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

การจัดกองทัพบก 
-ภารกิจ หน้าท่ีตามกฎหมาย 
-ความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก 

 
 
 
√ 

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

พ.ท.XXXX 

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

หลักพ้ืนฐานการรบ 
-หลักการพื้นฐานสนามรบ 
-หลักการพื้นฐานด้านยุทธวิธี รุก รับ ร่น ถอย 
- โครงสร้างสนามรบ 
 

 
 
 
√ 

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

พ.ต.XXXX 

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

ระเบียบการน าหน่วย 
-ขั้นตอนการปฏิบัตติามระเบยีบการน าหน่วย
ของ ผบ.ร้อย  
 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

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

พ.ต.XXXX 

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

การอ่านแผนที่เข็มทิศ 
-ส่วนประกอบ ตา่งๆ ของเข็มทศิและการใช้เข็มทิศ 
-ชนิดของแผนที่ รายละเอียดของระวาง 
การหาต าแหน่งที่อยู ่
 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

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

ร.อ.XXXX 

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

การอ่านแผนที่เข็มทิศ 
-การใช้เครื่องหาพิกัดดาวเทยีม 
-ความสูงทรวดทรง สญัลักษณ์ทางทหาร 
 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

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

ร.อ.XXXX 

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

การปฏิบัติการข่าวสาร  
- หลักนิยมการปฏิบตัิการข่าวสาร ทบ. 
- การจัดหน่วยส าหรับการปฏิบัติการข่าวกรอง 

 
√ 

 
√ 

 
√ XXXXXX ร.อ.XXXX 

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

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ  
- การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมในการปอ้งกันฯ 

 
√ 

 
√ 

 
√ XXXXXX ร.อ.XXXX 

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

สอบ     ๖ หัวข้อ ที่เรียน (ครั้งท่ี ๑-๗)  

 
 ๗. วิธีการเรียนการสอน : 
 ปลูกฝังการเสริมสรา้งทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยผู้เรียนเปน็ศนูย์กลาง และให้สร้างความเข้าใจด้วย
ตนเองโดย ศึกษา จากการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะ และใช้กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ และวางแผนแก้ปัญหา 
 ๘. วิธีการวัดและประเมินผล : 
 - ความมีวินัย (เข้าเรียนทุกคร้ัง ตรงเวลา๕ % มารยาท/การแตง่กาย๕ %) ๑๐% 
 - บันทึกการเรียนรู้ท้ายชั่วโมง (คร้ังละ ๒% รวมแล้วไม่เกิน ๑๐ %)  ๑๐% 
 - ความมีส่วนร่วมในชัน้เรียน (การถามค าถาม/การตอบค าถาม)   ๑๐%  
 - อ่านหนังสือนอกเวลา/เอกสาร/วารสาร๑ เล่ม      ๕% 
 
 
  



๒๐ 

 

 - สอบข้อเขียน        ๒๕ % 
- สอบปฏิบัต ิ        ๒๕ % 

 - งานทีผู่้สอนมอบเป็นผู้ก าหนดให้      ๑๕ % 
        รวม ๑๐๐ % 
 ๙. การประเมินผล: 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 แล้วแต่คะแนนโดยรวมที่ผู้เรียนท าได ้
- การประเมินผลสุดทา้ยใช้ดลุยพินิจของอาจารย์ผูส้อน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ทั่วไป และคะแนนกลุ่ม
ประกอบกัน 

 ๑๐.รายชื่อ หนังสือ และเอกสารอ่านประกอบ 
 - XXXXXX 
 - XXXXXX  
 
ตัวอย่างที่ ๓.๒.๒ ตวัอย่างแนวทางการแผนการสอน 

 

แผนการสอน 

๑. ชื่อหลักสูตร : ชั้นนายร้อยเหล่า ร. หมายเลข ๗ – ก – ล.๒ ชกท.๑๕๔๒, ๑๕๖๐ 
๒. ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา : กลุ่มวิชา พื้นฐาน  จ านวน๑๙ชั่วโมง จ านวน๑ หน่วยกิต 
๓. แผนกวิชาที่รับผิดชอบ: xxxxxx xxxxxx  
๔. ครู อาจารย์ผู้สอน : xxxxxx                xxxxxx 
๕. คร้ังที่สอน  : ๑  เร่ือง : การจัดกองทัพบก เวลา   ๒๐ ชั่วโมง 
๖. ความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์รายวิชา:  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการจัดส่วนราชการของ ทบ. หลักการพื้นฐานการ
รบและโครงสรา้งสนามรบ ระเบียบการน าหน่วย ความหมาย หลักนิยมและตัวอย่างของการปฏิบัติการ
ข่าวสาร และหลักนิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและสามารถน าไปประยกุต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถของความเป็นผูน้ าและกรรมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 

๗. เนื้อหา/สาระส้าคัญ 
ภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก. 
 

๘. วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียน 
 - มีความรู ้(K)เร่ือง ภารกิจ หน้าที่ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก 

- มีทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P) สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาตามทีไ่ด้มอบหมายให้ว่าถูก 
หรือ ไม่อย่างไร  ถ้าไม่ถูกต้องจะต้องเป็นอย่างไรเพราะอะไร 
- มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) มีเหตุมีผลโดยกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความเห็นที่แตกตา่ง. 

๙. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรยาย (Lecture)  และกรณีศึกษา (Case Study). 
 
 



๒๑ 

 

๑๐. สื่อการสอนรส......, CAI การจัดกองทัพบก,  เอกสารประกอบการสอน เร่ืองภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย, 
พ.ร.บ.การจัดระเบียบฯ 

๑๑. แหล่งเรียนรู้ในหรือนอกสถานที่ไม่มี 
๑๒. การวัดและประเมนิผล 

วิธีการวัดและประเมินผลค าถามท้ายชั่วโมง ๒ ข้อ 
เครื่องมือ กระดาษค าถาม-ค าตอบ. 

๑๓. เกณฑ์การประเมินสามารถตอบได้ทั้ง ๒ ข้อ                                          . 
๑๔. กิจกรรมเสนอแนะให้ผู้เรียนน าใบงานกรณีศึกษาที่เพื่อนวิเคราะห์ในชั่วโมงแล้วกลับไปพิจารณาว่าเห็นด้วย

หรือไม่อย่างไร 
๑๕. บันทึกผลหลังการสอน 

-สรุปผลการเรียนการสอน........................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................... 
-ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข 
ด้านความรู้ความเข้าใจ ( K) ...................................................................................................................... 
ด้านเกิดทักษะ (P)..................................................................................................................................... 
ด้านเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A)................................................................. 

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

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

ตัวบ่งชี ้๓.๓ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักผู้ เรียนเป็นส าคัญ ทั้ งนี้ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ด าเนินการในรูปของการศึกษาเป็นคณะ หรือการสอนเชิงอภิปราย เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน รวมทั้งสนับสนุน
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมีการเตรียมการศึกษาล่วงหน้าที่ก่อนเข้ารับการศึกษา โดยอาศัยห้องสมุดที่กองทัพบก
จัดตั้งขึ้น หรือแหล่งข้อมูลอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการศึกษาในสถานศึกษาให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์
กับการฝึกปฏิบัติหรือเรื่องที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน 

 จุดมุ่งหมาย : เพ่ือให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย(Lecture, Seminar, Group Discussion, Case Study, 

Demonstration, Work shop, PBLเป็นต้น) 
(๒) มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน/กองทัพ สังคม

และการประยุกต์ใช้ 
(๓) มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก

ห้องเรียน 
(๔) มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู้ 
(๕) มีการประเมินผลการด าเนินงานในเกณฑ์ที่ ๑-๔และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 



๒๒ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายสอดคล้องกับเนื้อหา

แล ะวั ต ถุ ป ระส งค์  เช่ น   Lecture, Seminar, Group Discussion, Case Study, Demonstration, Work 
shop,PBL เป็นต้น  

    - การแสดงท าได้หลายรูปแบบ เช่นค าสั่ง/ประมวลรายวิชา/แผนการสอนร่วมกับภาพถ่ายกิจกรรม 
เป็นต้น (๐.๕๐ คะแนน) 

- สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ๒ นาย(๐.๕๐ คะแนน) 
 ๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการส่งเสริมผู้เรียนให้ท ากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับ
หน่วยงาน/กองทัพ สังคม และการประยุกต์ใช้ (อาจอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการ หรือส าเร็จเป็นผลงาน  ขึ้นอยู่กับ  
ความพร้อมของสถานศึกษา) 

- มีการด าเนินการในหลักสูตรหรือรายวิชา อย่างน้อยในสถานศึกษาต้องมี ๑ กิจกรรม/ชิ้นงาน/
โครงการ (๐.๕๐ คะแนน) 

- สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย(๐.๕๐ คะแนน) 
๓. เอกสาร/หลักฐานทีแ่สดงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

- แนวทางปฏิบัติและกิจกรรมที่สง่เสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน(๐.๕๐ คะแนน) 

- สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย (๐.๕๐ คะแนน) 
๔. หลักฐานที่แสดงว่ามีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู้ 

 - สาธิตการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้(๐.๕๐ คะแนน) 
 -สัมภาษณ์ บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้(๐.๕๐ คะแนน) 

๕. เอกสารสรุปการด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี ๑-๔  
    - สรุปปัญหา และก าหนดแนวทางพัฒนาในปีต่อไป  (๐.๕๐ คะแนน) 

 - สัมภาษณ์ ครูอาจารย์ในประเด็นการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ(๐.๕๐ คะแนน) 
 
ตัวบ่งชี ้๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ ครู อาจารย์หรือคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ 
ระเบียบ วิธีการวัด และประเมินผลและแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะวิชา ตลอดจนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 

จุดมุ่งหมาย : เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลที่มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และให้การการวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สะท้อนประสิทธิภาพการเรียนรู้
อย่างแท้จริง 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษาหรือหน่วยต้นสังกัดและมี 

หน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการวัดและประเมินผล 
(๒) มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน 
(๓) มีการด าเนินการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะก่อนและหลังเข้ารับการศึกษา(Pre-test และ

Comprehensive examination) 
(๔) มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 



๒๓ 

 

(๕) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัดแบบประเมิน แต่ละวิชาให้มีคุณภาพ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา  
- ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษา (๐.๕๐ คะแนน) 
- ก าหนดหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการประเมินผล (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/หลักฐานแสดงการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนา(ใช้แนวทางการให้
คะแนนตามตาราง ๓.๔.๒) 

- น าผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่ม(๐.๕๐ คะแนน) 
 - น าผลจาก Comprehensive examination ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดเรียนการสอน/หลักสูตร/เรื่อง

ต่างๆที่เก่ียวข้อง ในรุ่นต่อไป(๐.๕๐ คะแนน)(ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๔.๒) 
๕. แผนกวิชาแสดงระบบการปรับปรุงพัฒนาข้อสอบ การควบคุมคุณภาพข้อสอบ/แบบวัด/แบบประเมิน  

- แสดงผังควบคุมก ากับ 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) 

แนวทางการจัดท้าข้อมูล สูตรการค้านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ตาราง๓.๔.๑ รายละเอียดส าหรับการให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๓มีการด าเนินการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
 ก่อน และหลังเข้ารับการศึกษา (Pre-test และ Comprehensive examination) 

ปีงบประมาณ 

การด้าเนินงาน 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑. มีการวางแผน(แผนงาน/โครงการ) ก าหนด
เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติว่าจะด าเนินการใน
หลักสูตรใดและมีการเตรียมการอย่างไร 

√ 
๑ คะแนน 
 

    

๒. มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
- รร.เหล่าสายวิทยาการ  ด าเนินการในหลักสูตร

ตามแนวทางรับราชการ 
- รร.หน่วยสายวิทยาการ  ด าเนินการในหลักสูตร

เพ่ิมพูนความรู้รายละเอียดการด าเนินการ  แต่ละปี
ดังนี้ 

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

 

  



๒๔ 

 

 

 

ปีงบประมาณ 

การด้าเนินงาน 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๒.๑ มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
(๑ หลักสูตร) - 

๑ คะแนน 
√    

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

๑ คะแนน 
√  

 
 

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

๑ คะแนน 
√ 

 
 

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

๑ คะแนน 
√ 

 
ตาราง๓.๔.๒ รายละเอียดส าหรับการให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี๔ มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนา 
 ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 

ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑.มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการน าผลจาก
การวัดและประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาการจัดเรียน
การสอน/หลักสูตร/เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในรุ่นต่อไป 

√ 
๑ คะแนน 
 

    

๒. มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุง
พัฒนาไปปรับปรุงพัฒนาที่เป็นรูปธรรม(ด าเนินการต่อ
จากตาราง ๓.๔.๑ ) 
- น าผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียน 
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม  (๐.๕๐ คะแนน) 
- น าผลจาก Comprehensive examination 
ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดเรียนการสอน/ 

หลักสูตร ฯลฯ(๐.๕๐ คะแนน) 

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

 

๒.๑ การด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
(๑ หลักสูตร) - 

๑ คะแนน 
√    

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

๑ คะแนน 
√  

 
 

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

๑ คะแนน 
√ 

 
 

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

 
 
 
 

ตารางท่ี ๓.๔.๑ (ต่อ) 



๒๕ 

 

 
ตัวบ่งชี้ ๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอน ต ารา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนต่างๆ เครื่องมือทดลอง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ สนามฝึก/แหล่งฝึกปฏิบัติแหล่งเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการInternet รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงมีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการประเมินที่ได้ไป
พัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 จุดมุ่งหมาย : เพ่ือให้มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ และพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 
และมีการบริหารอย่างเป็นระบบ 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีแผนการจัดหาและระบบการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ 
(๒) มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน 
(๓) มีบุคลากรดูแลรักษา และปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
(๔) มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ

รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ 
(๕) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหรือหลักฐานแสดงถึงการมีแผนการบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
- แผนจัดหา/ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอน (๐.๕๐ คะแนน) 
- บัญชีแสดงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ที่แสดงถึงความพร้อม ความเพียงพอใน

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน) 
๒. เอกสาร/รายงานที่เก่ียวข้องในการด าเนินการ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนในเกณฑ์ข้อ ที่ ๑ (๐.๕๐ คะแนน) 
- รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการ(๐.๕๐ คะแนน)สัมภาษณ์คณะกรรมการ ๑ นาย 

๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการมีบุคลากรดูแลรักษา  
- เอกสารการก าหนดผู้รับผิดชอบ ดูแลรักษา และปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์(๐.๕๐ คะแนน) 
-คู่มือ/วิธีการปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ (๐.๕๐ คะแนน) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ๑ นาย 

๔. เอกสาร/หลักฐานการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินของผู้เรียนทีส่รุปประเด็นปัญหาที่ต้องปรับปรุง (๐.๕๐ คะแนน) 
- ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้    
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน(ใช้สูตรการค านวณ ๓.๕.๑) 

 ๕. มีการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๔ ไปก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๑ คะแนน) 
 
 
 
 

 



๒๖ 

 

ค้าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์ที่ ๑สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ต ารา 
แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนต่างๆ เครื่องมือทดลอง ห้องปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ์
การฝึกปฏิบัติ/เครื่องช่วยฝึก สนามฝึก/แหล่งฝึกปฏิบัติ แหล่งเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การ
ให้บริการInternet รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียน 

 ข้อมูลประกอบการพิจารณาเกณฑ์ที่ ๑ เรื่องการแสดงบัญชีทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ประเภทต่างๆ ที่แสดงถึงความพร้อม ความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนั้น กรณีที่
ไม่พร้อมหรือไม่เพียงพอให้ระบุความต้องการเพิ่มเติมไว้ด้วยทั้งนี้ไม่มีผลต่อการให้คะแนน 
 เกณฑ์ที่ ๔วิธีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน สถานศึกษาสามารถ
พิจารณาวิธีการในการประเมินแต่ละหลักสูตรได้ตามตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา เช่น  ใช้
แบบสอบถาม การประชุม การสัมภาษณ์ ฯลฯ  

สูตรการค้านวณและเกณฑ์การให้คะแนน  
 

สูตรการค้านวณ ๓.๕.๑ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ 

 
 

จ านวนหลักสูตรที่มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฯ 
X ๑๐๐ จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่จัดการศึกษาในปีนั้น 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่จัดการศึกษาในปีนั้น
เท่ากับ ๑ คะแนน 
 
ตัวบ่งชี๓้.๖ การน้าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีการสนับสนุนการใช้สิ่งอุปกรณ์ที่เป็นผลจากวิทยาการและเทคโนโลยี
มาใช้ในการเรียนการสอน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น มีการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านวิชาการและด้านอาจารย์กับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกันส่งเสริมการน าองค์
ความรู้/เทคโนโลยีมาใช้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพ่ือชดเชยข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณ และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพ้ืนฐาน หรือ
วิชาที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน์ 
 จุดมุ่งหมาย : เพ่ือให้ครูอาจารย์น าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีแผนการน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนโดยน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ 
(๓) มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่น าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และน าผลการ 

ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
(๔) มีความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
(๕) ครูอาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 

 



๒๗ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงาน/โครงการ/นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการน าวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษา

มาใช้ในการเรียนการสอน(๑ คะแนน)  
๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ 

 - แผนการเตรียมสอนและท้ายแผนการสอน/ภาพถ่ายกิจกรรม/การสาธิตการใช้วิทยาการและ
เทคโนโลยีที่แสดงถึงการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (๐.๕๐ คะแนน)    
 - ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู อาจารย์  ๑ นาย (๐.๒๕ คะแนน) 
 - ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน ๑ นาย (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๓. บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่น าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ โดยแสดง
หลักฐาน และการก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา(๐.๕๐ คะแนน) (ใช้แนวทางตามตาราง ๓.๖.๑) 
 - ข้อมูลจากสัมภาษณ์ครู อาจารย์  ๑ นาย (๐.๕๐ คะแนน) 

๔. เอกสาร/รายงานผลที่ได้จากความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือให้เกิดพัฒนาร่วมกันในด้าน
วิชาการและเทคโนโลยี  
 ๕. ร้อยละของครู อาจารย์ที่น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน (ใช้สูตรการค านวณ ๓.๖.๑) 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ.....(ตามตาราง ๓.๖.๒) เท่ากับ ๑ คะแนน 

ค้าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์ที่ ๑แผนงาน/โครงการเป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความสอดคล้อง
กับพันธกิจนโยบาย หลักสูตร และเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดเป้าหมายของแผนงาน/
โครงการ ที่ชัดเจน 
 เกณฑ์ที่ ๒การน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระบุให้ชัดเจนว่าใช้
วิทยาการเรื่องใดและใช้เทคโนโลยีใด  ตัวอย่างหลักฐานได้แก่ บันทึกในแผนการเตรียมสอนและท้ายแผนการสอน  
ภาพถ่ายกิจกรรม การสาธิตการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี เป็นต้น 

แนวทางการจัดท้าข้อมูล สูตรการค้านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตาราง๓.๖.๑ ตัวอย่าง แนวทางการจัดท าตารางสรุปข้อมูลจัดการเรียนการสอนที่น าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

รายชื่อ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร/วิชา/
เนื้อหา/ 

วิทยาการและ
เทคโนโลยีท่ีน้ามาใช้ 

ผลการน้าวิทยาการ
และเทคโนโลยีท่ี

น้ามาใช้ 

แนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา

ต่อไป 

๑. พ.ต.XXX ชั้นนายร้อยเหลา่ ช. / 
วิชาแผนที่เข็มทิศ/เนื้อหา: 
การใช้เครื่องหาพิกัดด้วย

ดาวเทียม 

- เครื่องหาพิกัดสัญญาณ
ดาวเทียม GPS ยี่ห้อ 
GARMINรุ่น OREGON 
650 

ข้อดี ผู้เรียนมีความสนใจ
ในการเรียนสามารถ
แก้ปัญหาโจทย์และปฏิบัติ
ได้ตามเวลาที่ก าหนด 
ข้อจ ากัด 
การสาธิตในหอ้งเรียนมี
ปัญหาเร่ืองสัญญาณและ
จ านวนเครื่องต่อผู้เรียน๑:
๑๐ (มาตรฐาน ๑:๔) 
 

-ดู VDO สาธิตใน
ห้องเรียน 
-ปรับการสาธิตเป็นที่
สนามหน้าหอ้งเรียน 
-ขอยืม GPS จาก 
หน่วย.......จ านวน....
เครื่อง  และประชุม
พิจารณาเสนอความ
ต้องการในแผนจัดหา
ต่อไป 
 

 

 



๒๘ 

 

ตาราง ๓.๖.๑ ตัวอย่าง แนวทางการจัดท าตารางสรุปข้อมูลจัดการเรียนการสอนที่น าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และ
น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา(ต่อ) 

รายชื่อ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร/วิชา/
เนื้อหา/ 

วิทยาการและ
เทคโนโลยีท่ีน้ามาใช้ 

ผลการน้าวิทยาการ
และเทคโนโลยีท่ี

น้ามาใช้ 

แนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา

ต่อไป 

๒. ร.อ.XXX ชั้นนายพันเหล่า ช. / 
วิชา สะพานเครื่องหนุนมั่น 
วิชา สะพานเครื่องหนุนลอย 

เนื้อหา: 
การใช้ทหารช่างสนับสนุน

ในการช่วยเหลอืและ
บรรเทาสาธารณภยั 

- องค์ความรู้ในสร้าง 
สะพานเพื่อการใช้ในการ
ช่วยเหลือและบรรเทา 
สาธารณภยั 
 

ข้อดี ฝึกผู้เรียนให้คิด
วิเคราะห์ ความเชื่อมโยง
ของการสร้างสะพานเพือ่
สนับสนุนการปฏิบัตกิาร
ทางยุทธวธิีมาประยกุต์ใช้
ในการช่วยเหลอืและ
บรรเทาสาธารณภยั 
ข้อจ ากัดสื่อการสอนไม่
ชัดเจน(ใช้ภาพสะพาน) 

-ปรับเป็นคลิป VDO 
การสร้างสะพานและ
ให้ผู้เรียนค้นหาคลิป 
VDO สถานการณ์สา
ธารณภัยตา่งๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและได้คิด
วิเคราะห์การน าไปใช้
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

๓.      
 

๔.      
 

หมายเหตุ  การสรุปข้อมูล  อาจารย์ ๑ นาย ต่อ ๑ เร่ือง ให้สรุปแต่ละแผนกวิชาก่อน แล้วสรุปเป็นภาพรวมของ 
สถานศึกษา  
 
สูตรการค้านวณ ๓.๖.๑ ร้อยละของครู อาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือ 
หน่วยงานอ่ืนได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 
จ านวนของครู อาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคล

หรือหน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน X ๑๐๐ 
จ านวนครู อาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่สอน 

การแปลผลคะแนน : ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๖.๒ 

ตาราง๓.๖.๒ การให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๕ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้คะแนน  

 

ปีงบประมาณ 

ร้อยละของครู อาจารย์น้าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 

 

 
 
ตัวบ่งชี๔้.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย 
และน้ามาใช้ประโยชน์ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทางวิชาการ/ งาน
สร้างสรรค์/งานวิจัยตามความช านาญ ตามความต้องการ/ตามความพร้อมของสถานศึกษาเพ่ือให้ได้ผล ที่เกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสถานศึกษาโดยมุ่งส่งเสริมให้ ครู อาจารย์สร้างผลงานและ
น ามาใช้ประโยชน์   
 จุดมุ่งหมาย : เพ่ือให้ครูอาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัยน ามาใช้ประโยชน์โดยมี
การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ   

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย ตามความต้องการหรือความพร้อม 

ของสถานศึกษา 
(๒) มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพและรับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
(๓) มีผลงานจากการด าเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ และมีการเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ 
(๔) ครู อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานทางวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์/งานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(๕) มีการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัยเกณฑ์ข้อ

ที่ ๑ และน าผลไปปรบปรุงพัฒนา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย (๑ คะแนน) 
๒. เอกสาร/หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพและรับรองการน าผลงานไปใช้

ประโยชน์(๐.๕๐ คะแนน) 
- เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และรับรองการน าไปใช้

ประโยชน์ (๐.๕๐ คะแนน) 
๓. หลักฐานที่แสดงถึงผลงานตามแผนงาน/โครงการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ (๐.๕๐ คะแนน) 

  - ผลงานที่ได้จากการด าเนินการตามแผนงานและหรือโครงการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ (๐.๕๐ คะแนน 
  - การเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ เช่น วารสารของเหล่า/หน่วยเหนือ ทางเว็บไซต์  
เอกสารเผยแพร่ การประชุม เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ (๐.๕๐ คะแนน) 
  - สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน ๑ นาย  
 ๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงกิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านการสร้างผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัยให้ครู อาจารย์  
  - ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย
ใช้สูตรการค านวณ ๓.๔.๑ และแปลผลคะแนนใช้แนวทางตามตาราง ๔.๑.๑ (๑คะแนน) 
  - สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน ๑ นาย   
 
 
 

 

มาตรฐานที่ ๔  การผลิตผลงานทางวิชาการ/ งานสร้างสรรค์/งานวิจัยและน้ามาใช้ประโยชน์ 



๓๐ 

 

 ๕. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา  
     - ผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย(๐.๕๐ คะแนน) 
   - แนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัยของสถานศึกษาใน
ปีต่อไป (๐.๕๐ คะแนน) 

ค้าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์ที่ ๑แผนงานและหรือโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย เป็นไปตาม
ความต้องการหรือความพร้อมของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายเชิง
ปริมาณ และคุณภาพให้ชัดเจน 
   สถานศึกษาต้องก าหนดประเภทผลงานทางวิชาการให้ชัดเจนว่า สถานศึกษาต้องการ ที่
จะผลิต ปรับปรุง พัฒนา เรียบเรียงมีอะไรบ้าง เช่น เอกสารประกอบการสอน, แนวสอน, ต ารา, คู่มือการฝึก, แบบฝึก,สื่อ
การสอน, บทความ, เครื่องช่วยฝึกที่พัฒนาขึ้น, สิ่งประดิษฐ์, โปรแกรม, เทคนิคการสอน, วิจัยในชั้นเรียน เป็น
ต้น  
 เกณฑ์ที่ ๓ครูอาจารย์ที่น ามาค านวณ เป็นครูอาจารย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้น
ไปในหน้าที่ คร ูอาจารย์ 

แนวทางการจัดท้าข้อมูล สูตรการค้านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

สูตรการค้านวณ ๔.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/ 
งานวิจัย 

ร้อยละของครูอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/
งานวิจัย 

= 

จ านวนครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย 

X ๑๐๐ 
จ านวนครู อาจารย์ทั้งหมด(ท่ีปฏิบัติงาน ๑ ปีขึ้นไป) 

ตาราง๔.๑.๑ การแปลผลคะแนนที่ได้จากสูตรการค านวณ ๔.๑.๑ 

ปีงบประมาณ 
ร้อยละของครูอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานครบ ๑ ปี  

มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย 
๔๐ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 

 

 
 

 
ตัวบ่งช้ี ๕.๑ การบริการวิชาการตามความช้านาญที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษา สนับสนุนให้ครูอาจารย์น าความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญ
ไปบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานใน ทบ.  หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชน
หรือสังคมเป็นต้นทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษาโดยไมก่ระทบต่อภารกิจหลักของสถานศึกษา 
 จุดมุ่งหมาย : เพ่ือให้มีการน าความรู้ความช านาญของสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน
ภายนอกและเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือน ากลบมาใช้ในสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีแผนการบริการวิชาการตามความช านาญที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม 
(๒) มีกิจกรรมการบริการวิชาการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑  
(๓) ครู อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและเผยแพร่ผลงาน  
(๔) มีการประเมินแผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการ 
(๕) มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงาน/โครงการบริการวิชาการตามความช านาญที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม(๑ คะแนน) 
๒. เอกสาร/หลักฐานการด าเนินกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ(๑ คะแนน) 
๓. ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี ท ากิจกรรมการบริการทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่

ก าหนด ใช้สูตรการค านวณ ๕.๑.๑ และแปลผลร้อยละเป็นคะแนนตามตาราง ๕.๑.๑ (๑ คะแนน) 
๔. เอกสาร/รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการฯ ที่สรุปประเด็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงพัฒนา

(๑ คะแนน) 
๕. เอกสาร/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการตามความช านาญที่เป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน/กองทัพ/ชุมชน/สังคมในปีต่อไป(๑ คะแนน) 

ค้าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์ที่ ๑แผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการตามความช านาญที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/
ชุมชน/สังคม จะต้องก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพให้ชัดเจน  
  การบริการวิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนให้ครูอาจารย์น าความรู้และประสบการณ์ตาม
ความช านาญไปบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานใน ทบ. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ
เอกชน และชุมชนหรือสังคม เป็นต้นทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษาโดยไม่กระทบต่อภารกิจ
หลักของสถานศึกษา 
  ตัวอย่างกิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การสอนนอกหน่วย  การร่วมเป็นคณะกรรมการใน
คณะต่างๆการเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ในช่องทางต่างๆ  การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การสาธิต เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การเป็นล่ามภาษา การบรรยายให้ความรู้หรือการสาธิต
ให้แก่คณะศึกษาที่มาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน การไปประชุมให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความช านาญของ
สถานศึกษา ฯลฯ  
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๕ การบริการวิชาการ 

น้ามาใช้ประโยชน ์



๓๒ 

 

สูตรการค้านวณและตารางแปลผลคะแนน 
 
สูตรการค้านวณ ๕.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/ 
งานวิจัย 

ร้อยละของครูอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/
งานวิจัย 

= 

จ านวนครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย 

X ๑๐๐ 
จ านวนครู อาจารย์ทั้งหมด(ท่ีปฏิบัติงาน ๑ ปีขึ้นไป) 

 

ตาราง๕.๑.๑ ตารางก าหนดคะแนน ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีส่วนร่วมในการด าเนิน 
กิจกรรมการบริการทางวิชาการตามปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 
ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี  

มีกิจกรรมการบริการทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด 
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 

 

 
 
ตัวบ่งชี๖้.๑ กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองท่ีดี 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนเข้าร่วม กิจกรรมปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี ผ่านกิจกรรม๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข๒) ด้านเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ๓) ด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม๕) ด้านการกีฬาและนันทนาการ   
 จุดมุ่งหมาย : เพ่ือปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่ผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีแผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี 
(๒) มีการด าเนินกิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี 
(๓) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ข้อ ๒  
(๔) มีการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๓ ไปปรับปรุงพัฒนา 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดีน้ามาใช้ประโยชน์ 



๓๓ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ ดี(๑ 

คะแนน) 
๒. เอกสาร/หลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม(๑ คะแนน) 
๓. รายงาน/หลักฐานการประเมินผลการจัดกิจกรรม 
- ผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด(๐.๕๐ คะแนน) 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม (อาจใช้แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์/การ

ประชุมตามความเหมาะสมของกิจกรรม) (๐.๕๐ คะแนน)สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย 
 ๔. รายงานสรุปการน าผลการประเมินไปก าหนด(๐.๕๐ คะแนน) แนวทางการปรับปรุง พัฒนา 
กิจกรรมการปลูกฝังอุดมการณ์ สร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดีในปีต่อไป(๐.๕๐ คะแนน) 

ค้าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์ที่ ๑และ เกณฑ์ที่ ๒สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียน ครู อาจารย์ บุคลากรสนับสนุน
การศึกษา เข้าร่วม กิจกรรมปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดีผ่านการท า
กิจกรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์และ
การส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) ด้านเสริมสร้างพัฒนา
ภาวะผู้น าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ ๓) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ๕) ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
 ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย ๓ ใน ๕ ด้านด้านที่ ๑ และ ๒ จะต้องด าเนินการ
ทุกหน่วย ส าหรับด้านที่ ๓-๕ ให้เลือกด าเนินการได้ ๑ ด้าน 
 การให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๑  
  - ถ้ามีแผนการจัดกิจกรรมครบ ๓ ด้าน เท่ากับ ๑ คะแนน ถ้ามี ๒ ด้าน เท่ากับ (๐.๕๐ คะแนน)
ถ้ามี ๑ ด้าน (๐.๒๕ คะแนน)  
 การให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๒ 
 - ถ้ามีการจัดกิจกรรมครบ ๓ ด้าน เท่ากับ ๒ คะแนน ถ้ามี ๒ ด้าน เท่ากับ (๑ คะแนน) ถ้ามี ๑ 
ด้าน (๐.๕๐ คะแนน) 
 
 
ตัวบ่งช้ี ๗.๑ มีแผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีการก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท ทีค่รอบคลุม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยเหนือ มี
การจัดท าแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บท มีการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาและ
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเป้าหมายในการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของกองทัพบกอย่างชัดเจน 
 จุดมุ่งหมาย : เพ่ือให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

(แผน ๕ ปี) และมีการประชาสัมพันธ์ 
(๒) มีแผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ สอดคล้องกับแผนแม่บท  
(๓) มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
(๔) มีการประเมินผลแผนงานและโครงการตามเป้าหมายที่ก าหนด 

มาตรฐานที่ ๗ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

ที่ดีน้ามาใช้ประโยชน ์



๓๔ 

 

(๕) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 

 - ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึง อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบถึงท่ีมาและเป้าหมายที่ก าหนด(๐.๕๐ คะแนน) 

 - หลักฐานการมีส่วนร่วมของก าลังพลในการก าหนด หรือทบทวนฯ ด้วยก าลังพลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๐.๕๐ คะแนน) 

๒. แผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนแม่บท (ในปีที่ใช้ข้อมูลใน
การประเมิน) (๑ คะแนน) 

 
๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อที่ ๓ (๑ คะแนน) 
๔. รายงานผลการประเมินแผนงานและโครงการ ทีส่รุปว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 
๕. รายงาน/หลักฐานการน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาแผนแม่บท/

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี(๑ คะแนน) 
 
ตัวบ่งช้ี ๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :ผู้บริหารสถานศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายที่ก าหนดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท้ังในระยะสั้นและระยะยาว มีระบบตรวจสอบการท างานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 จุดมุ่งหมาย : เพ่ือให้ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดและให้ก าลังพลมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีการจัดท าโครงสร้างของหน่วยงาน โครงสร้างการบริหารงาน และการก าหนดหน้าที่การปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานต่างๆภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
(๒) ก าลังพลรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ นโยบายและ

แผนงานของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน 
(๓) มีการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ 
(๔) มีการติดตามงานและรายงานอย่างเป็นระบบและน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
(๕) ศักยภาพระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพ่ือการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงโครงสร้างของหน่วยงาน  

- แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart) 
และแผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart) (๐.๕๐ คะแนน) 
  -ค าสั่ง/การก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ในสถานศึกษา
พร้อมก าหนดหน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบ(๐.๕๐ คะแนน) 
 ๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
นโยบายและแผนงานของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน 
  - การประชาสัมพันธ์ ให้ก าลังก าลังพลรับรู้ เข้าใจ (๐.๕๐ คะแนน) 
  - สัมภาษณ์ ก าลังพลถึงการรับรู้ และความเข้าใจ(๐.๕๐ คะแนน) 



๓๕ 

 

 ๓. เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ 
  - ผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และผลการด าเนินงานของคณะท างาน/
คณะกรรมการต่างๆ(๐.๕๐ คะแนน) 
  - สัมภาษณ์ผู้บริหาร/คณะท างานฯ(๐.๕๐ คะแนน) 
 ๔. แสดงหลักฐานการก ากับ ติดตามงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังวงรอบการก ากับติดตาม, การประชุม 
นขต.ฯ, รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน(๑ คะแนน) 
 ๕. แสดงระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการพัฒนา 
  - เว็บไซต์ของสถานศึกษา(๐.๕๐ คะแนน) 
  - ระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ (ด้านครูอาจารย์ ก าลังพล ด้านหลักสูตร  ข้อมูลผู้เรียน  ผลงานวิชาการ
การจัดการความรู้ เอกสารต ารา ข้อมูลและสถิติกิจกรรมต่างๆ  ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นต้น (๐.๕๐ คะแนน) 
  - สัมภาษณ์และสาธิตการเข้าถึงข้อมูลและการน าไปใช้ประโยชน์ 
  
ตัวบ่งช้ี ๗.๓ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีการจัดการความรูเพ่ือมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรูโดยมีการรวบรวม
องค์ความรูที่มีอยู่ในสถานศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเป็นระบบ เพ่ือใหทุก
คนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูประกอบด้วย การระบุความรูการคัดเลือกการรวบรวมการจัดเก็บ
ความรูการเขาถึงขอมูลและการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีแผนงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  
(๒) มีการด าเนินงานจัดการความรู้ตามแผนงาน/โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาโดยใช้

กระบวนการจัดการความรู้ 
(๓) มีผลงานที่ได้จากการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้  
(๔) มีการน าผลงานที่ได้จากการ จัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
(๕) มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการฯ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

จัดการความรู้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหลักฐานแสดงแผนงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษา  
- แผนงาน/โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาที่ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน(๐.๕๐ คะแนน) 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ที่ก าหนดบทบาทหน้าที่(๐.๕๐ คะแนน) 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการจัดการความรู้ที่สถานศึกษา
ก าหนด (๑ คะแนน) 
 ๓. ผลงานที่ได้จากเกณฑ์ข้อที่ ๑ อย่างน้อย ๒ เรื่อง (๐.๕๐ คะแนน)สัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการความรู้
(๐.๕๐ คะแนน) 
 ๔. เอกสาร/หลักฐานการน าผลงานที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์  เช่น การเผยแพร่ โดย
บทความ วารสาร เว็บไซต์ การบรรยายให้ความรู้ การน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ใช้ในการเรียนการสอน    
การปรับปรุงต ารา ปรับปรุงการฝึกฯลฯ (๑ คะแนน) 



๓๖ 

 

 ๕. รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการตามเป้าหมายที่ก าหนด โดยระบุประเด็นส าคัญที่ต้อง
ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป
(๐.๕๐ คะแนน) 
 
ตัวบ่งช้ี ๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีระบบการจัดหาและจัดสรรงบประมาณมีแผนการใช้จ่าย/บริหาร
งบประมาณที่สามารถผลักดันใหสามารถด าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมระเบียบ/หลักเกณฑ์
การงบประมาณให้มีการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็น
ระบบมีการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น งบสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก/นวัตกรรมการ
สร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ รวมทั้งงบพัฒนางบด าเนินงานตามแนวทางที่ ทบ.ก าหนด 
เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพเชิงการ
บริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของหน่วย ที่เน้นความโปร่งใส ความถูกต้องใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  

เกณฑ์การประเมิน  
 (๑) มีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดท างบประมาณเป็นเอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
 (๒) จัดท าค าของบประมาณ/เสนอความต้องการงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจ/แผนงาน/ 
โครงการที่ก าหนดไว้ และส่งให้ ยศ.ทบ.ตามเวลาที่ก าหนด 
 (๓) มีแผนและการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. เน้นความ
ประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน 
 (๔) มีการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีการรายงานผล
น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ  
 (๕) มีผลการค านวณงบประมาณเพ่ือแสดงศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดท างบประมาณเป็นเอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน ที่เป็น
ปัจจุบัน(๑ คะแนน) 
 ๒. เอกสารการจัดท าค าของบประมาณ/เสนอความต้องการงบประมาณ(๐.๕๐ คะแนน)และ
หลักฐานการส่งเอกสารฯ ให้ ยศ.ทบ.ตามเวลาที่ก าหนด(๐.๕๐ คะแนน) 
 ๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง  เป็นไปตาม ระเบียบ
ของ ทบ.ที่เน้นความประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน(๐.๕๐ คะแนน)เอกสาร/หลักฐานแสดงข้อมูลการใช้จ่าย/บริหาร
งบประมาณอย่างถูกต้องเปน็ไปตามระเบียบของ ทบ.(๐.๕๐ คะแนน) 
 ๔. รายงานผลการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ 
(๑ คะแนน) 
 ๕. แสดงวิธีการค านวณ และผลการค านวณ (ด าเนินการครบ ๓ ข้อเท่ากับ ๑ คะแนน) 
 - ข้อ ๑ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ใช้สูตรการค านวณ ๗.๔.๑)  
 - ข้อ ๒ร้อยละของงบประมาณสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและ
การสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา(ใช้สูตรการค านวณ ๗.๔.๒) 
 - ข้อ ๓ ร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึก (ค่าเครื่องช่วยฝึก) ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา (๐.๒๕ 
คะแนน)ใช้สูตรการค านวณ ๗.๔.๓ 
 



๓๗ 

 

ค้าอธิบายเกณฑ์การพิจารณา 
 เกณฑ์ที่ ๑ –๔ กระบวนการงบประมาณของ ทบ. ประกอบด้วย   
 ภาคการจัดท างบประมาณ= การจัดท ากรอบงบประมาณค าของบประมาณ และการจัดสรร
งบประมาณ 
 ภาคการบริหารงบประมาณ= การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การขอเงินประจ างวด การสั่ง
จ่ายงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ 
 ภาคการติดตามและประเมินผล = การติดตามการด าเนินงาน การประเมินผลด้านกระบวนการ
ท างานและด้านผลการด าเนินงาน 
 เกณฑ์ที่ ๕ การแปลผลคะแนน ข้อ ๑ - ๓ ใช้เกณฑ์การแปลผลการค านวณศักยภาพด้านการเงินและ
งบประมาณ ตามตาราง ๗.๔.๓ 
 

ตาราง๗.๔.๑  ค าที่ใช้ในตวับ่งชีท้ี่ ๑๗ และค าจ ากัดความ 
ค้าที่ใช้ ค้าจ้ากัดความ 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ   เงินเหลือส่งคืน ทบ. 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร   งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งในแผน และนอกแผนงบประมาณ 

งบค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน/
โสตทัศนูปกรณ์,ค่าอุปกรณ์การฝึก/
เครื่องช่วยฝึก   

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือเพื่อสร้าง- 
องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน  เช่น  โปรเจคเตอร์,คอมพิวเตอร์,  
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนอ่ืนๆ 

งบค่านวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้   

งบประมาณที่ใช้จ่ายเพื่อ การสร้างความรู้ให้กับผู้เรียน  เช่น  ค่าจัดหาหนังสือส าหรับ
ห้องสมุด ค่าสารสนเทศ, ค่าอินเตอร์เน็ตส าหรับบริการผู้เรียน  ค่าจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ 

งบประมาณวัสดุฝึก/ 

ค่าเครื่องช่วยฝึก   

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียน
การสอน  รวมทั้งใช้เพื่อจัดท า/ซื้อต าราเรียน  รวมทั้ง สป.๓, สป.๕, เป้า 

งบประมาณส าหรับการพัฒนาครู-
อาจารย์ และบุคลากรใน รร.  

งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรเพื่อใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ของบุคลากร   

งบด าเนินการจัดการศึกษา  หรือ
งบด าเนินการ 

งบรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ   ค่าสาธารณูปโภคและให้หมายรวมถึง  รายจ่ายที่ให้ใช้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอ่ืนใดเพื่อการบริหารงานประจ า  ซึ่งมิใช่รายจ่ายในงบบุคลากร  
งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  หรือ งบรายจ่ายอ่ืน 

 
 
 

ตาราง๗.๔.๒ แบบพิมพ์หลักในการจัดท างบประมาณของ ทบ. 
ขั้นการจดัท า/เสนอค าของบประมาณ ขั้นการเสนอความตอ้งการงบประมาณ ขั้นการรายงานแผน/ผลการใช้จา่ย งป. 

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

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

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

 



๓๘ 

 

 
สูตรการค้านวณ๗.๔.๑ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร            

 
 

 

เงินเหลือจ่ายสุทธ ิ
X ๑๐๐ งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 

 

สูตรการค้านวณ๗.๔.๒ร้อยละของงบประมาณสื่อ, โสตทัศนูปกรณ์, อุปกรณ์การฝึก,เครื่องช่วยฝึก,นวัตกรรมและ 
การสร้างองค์ความรู,้ ระบบห้องสมุด, ระบบสารสนเทศต่องบด าเนินการจัดการศึกษา                                           
 

 
 

 
งป.ค่าสื่อ,โสตฯ X ๑๐๐ 

งบด าเนนิการจัดการศึกษา 

 
สูตรการค้านวณ ๗.๔.๓ร้อยละของงบประมาณค่าวัสดุฝึก/ค่าเครื่องช่วยฝึก ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา                                           

 
 

 
งป.ค่าวัสดฝุึก X ๑๐๐ 

งบด าเนนิการจัดการศึกษา 

 

ตาราง๗.๓.๓เกณฑ์การแปลผลการค านวณศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ 
เกณฑ์ ควรปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก 
ข้อ ๑ >๙ ≤ ๙ <๗ <๖ <๕ 
ข้อ ๒ <๑๕ ≥ ๑๕ >๒๐ >๒๕ >๓๐ 
ข้อ ๓ <๕ ≥๕ >๗ >๘ >๑๐ 

 
 

ตัวบ่งช้ี ๗.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา  

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีมีการน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 

เกณฑ์การประเมิน 
๑.มีแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒.มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามข้อ ๑  
๓. มีระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา 
๔.มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียน ปีละ ๑ ครั้ง

และจัดท ารายงานการประเมินตนเองส่งตามเวลาที่ก าหนด 
๕.มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อ ๑ และสรุปผลเพื่อน าไปก าหนดแนวทางปรับปรุง

พัฒนาต่อไป 
 



๓๙ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใน ๒ ด้าน ที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑) ด้านความรู้ของก าลังพลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕๐ คะแนน) 
๒) ด้านการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน) 

แผนงาน/โครงการพัฒนาคุณภาพ ต้องก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 
๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเกณฑ์ข้อที่ ๑ (รายงานให้ครบทุกแผนงาน/ 

โครงการ กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ให้รายงานเหตุผลให้ทราบด้วย) 
๓. แสดงข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ(๑ คะแนน) ได้แก่  
 ๑)  ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๒)  ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยกรรมการของสถานศึกษา ที่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ (รายงาน
การประเมินตนเอง: SAR) 
 ๓) แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๔) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการ 
 ๕) ข้อมูลก าลังพล,การจัดการเรียนการสอน,ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (จากตัวบ่งชี้ ๗.๒ 
เกณฑ์ข้อที่ ๕) 
 ๔.  เอกสาร/หลักฐานแสดงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
  - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน/คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่ก าหนด
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบ(๐.๒๕ คะแนน) 
 - เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษา (๐.๒๕ คะแนน) 
 -รายงานผลการประเมินภายในสถานศึกษาก่อนน ามาจัดท า SAR(๐.๒๕ คะแนน) 
 -ส่ง SAR ตรงตามห้วงระยะเวลาตามที่ ยศ.ทบ. ก าหนด (๐.๒๕ คะแนน) 

๕.เอกสาร/หลักฐานผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา           
และแนวทางการปรับปรุงพัฒนา  

-สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการและการน าผลไปปรับปรุงพัฒนา(๐.๕๐ คะแนน) 
-สัมภาษณ์หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ถึงผลการด าเนินงานเมื่อ

เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด (๐.๕๐ คะแนน) 
 

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


