รายงานการประเมินตนเอง

(Self Assessment Report )
ของ
โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนยการสุนัขทหาร
กรมการสัตวทหารบก
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน

๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

ก

คํานํา
รายงานการประเมินตนเองของ โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก เปนการ
ทํารายงานการประเมินตนเองประจําป งบประมาณ ๒๕๖๐ หวงเวลาตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้และเกณฑกลางของ ทบ. พรอม
ทั้งไดนําเสนอผลการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนาของแตละมาตรฐาน เพื่อใชเปนขอมูลยอนกลับใน
การวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนา โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก
(ลงชื่อ) พ.อ. จิรพงศ แจมจรรยา
( จิรพงศ แจมจรรยา )
รองผูบังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. ปฏิบัติหนาที่
หัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.
๑๓ ก.พ. ๖๑

สารบัญ

เรื่อง

*****************************************

คํานํา

สวนที่ ๑ : โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก
สวนที่ ๒ : รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะ
สวนที่ ๓ : ผลการดําเนินงาน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๔ การสรางผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสรางสรรคและ
การนํามาใชประโยชน
มาตรฐานที่ ๕ การบริการทางวิชาการ
มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝงอุดมการณทหารและการเสริมสรางความเปน
พลเมืองที่ดี
มาตรฐานที่ ๗ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
สวนที่ ๔ ภาคผนวก
- แผนภูมิโครงสรางองคกร (Organization Chart)
- แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)
- แผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart)
- แผนที่ยุทธศาสตร ศสท.กส.ทบ.
- คําสั่ง ศสท. (เฉพาะ) ที่ ๓๖๓/๕๙ ลง ๑๕ ก.ย. ๕๙
- คําสั่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ ทบ. ที่ ๑๔๙/๒๕๕๐
ลง ๒๖ ก.ค.๕๐
- คําสั่ง ศสท. (เฉพาะ) ที่ ๓๑๗/๕๗ ลง ๑๒ ธ.ค.๔๙
*******************************
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-๑สวนที่ ๑ สวนนํา
...................................................................................................................................................................................
๑. ชื่อ/ที่ตั้งสถานศึกษา : โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก
เลขที่ ๒๙๙ หมูที่ ๔ ตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐
โทรศัพท (๐ - ๔๔๓๙ - ๐๑๑๓ - ๔ ตอ ๒๙๐๒๙)
๒. ประวัติความเปนมา
โรงเรียนสุนัขทหาร จัดตั้งขึ้นเปนครั้งแรกโดยเปนหนวยขึ้นตรงภายใน แผนกวิทยาการและการฝก ศูนยการ
สุนัขทหาร สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖ มีที่ตั้งประจําที่
ตําบลจันทึก (ปจจุบันขึ้นกับตําบลหนองสาหราย) อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย ๓๐๑๓๐
ตอมาเมื่อ ๑ ก.พ.๒๘ ไดโอนมาขึ้นการบังคับบัญชากับกรมการสัตวทหารบก ตาม อฉก.๓๔๓๐ และตอมา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดกรุณาอนุมัติและออกคําสั่งใหยกเลิก อฉก.๓๔๓๐ ศูนยการสุนัขทหาร (ศสท.)
ที่ใชอยูเดิมเสียทั้งสิ้น และใหใช อฉก. หมายเลข ๓๔๐๐ กรมการสัตวทหารบก ฉบับใหม ตามคําสั่งกองทัพบก
(เฉพาะ) ลับ ที่ ๒๒/๔๙ เรื่อง แกไขอัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๒) ลง ๒๕ เม.ย.๔๙ โดยใหเริ่มปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาที่กําหนดไวใน อฉก. ฉบับใหม
สืบเนื่องมาจากทางกองทัพบกไทยไดเล็งเห็นถึงคุณคาและประโยชนของการใชงานสุนัขทหารของกองทัพบก
สหรัฐฯ ไดนําเอาสุนัขทหารมาใชในสงครามเวียดนามประมาณป พ.ศ.๒๕๐๘ รวมถึงหนวยสุนัขทหารของกองทัพ
สหรัฐฯ ที่ปฏิบัติงานตามฐานบินหลายแหงในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในป พ.ศ.๒๕๑๑ หนวยสุนัขยามปองกัน
ฐานบิน จว.อุบลราชธานี ไดประกอบวีรกรรมดีเดนในการเตือนภัยและตอสูขัดขวางหนวยกอการวินาศกรรมของ
เวียดนามเหนืออยางหาวหาญและเด็ดเดี่ยว จนสามารถจับกุมผูกอวินาศกรรมไดจํานวนหนึ่ง ซึ่งในครั้งนั้นสุนัขยามชื่อ
“โจดี้” ถูกผูกอการรายยิงที่หนาอก ๑ นัด จนไดรับบาดเจ็บ แตสามารถรักษาหนาที่ไวไดอยางหาวหาญทางการสหรัฐฯ
ไดปูนบําเหน็จใหโจดี้เปนสิบเอกและมอบเหรียญแสดงความสามารถ เพอเพิล ฮารท เมเดิล (Purrle Heart Medel )
กองบัญชาการทหารสูงสุด ไดพิจารณาเห็นคุณประโยชนของการนําสุนัขมาใชงานทางทหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต จึงไดจัดตั้งเปนแผนกการฝกสุนัขทหารขึ้นในป พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๑๖ เพื่อ
ดําเนินการใหการฝก/ศึกษาเปนสวนรวมแกกองทัพไทยและกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดยกองทัพสหรัฐฯ
ใหการสนับสนุนบางสวน ในขั้นตนไดดําเนินการฝก/ศึกษา หลักสูตรผูบังคับสุนัขทหาร หนาที่ผูบังคับสุนัขยาม เพื่อ
ทดลองนําไปปฏิบัติงานในกองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อ ๑๔ พ.ค.๑๖ โดยมีการฝก/ศึกษา หนาทีผ่ ูบังคับสุนัขยามสาย
ตรวจ, หนาที่ผูบังคับสุนัขอารักขา, หนาที่ผูบังคับสุนัขตรวจคนทุนระเบิดและอุโมงค, หนาที่ผูบังคับสุนัขลาดตระเวน,
หนาที่ผูบังคับสุนัขสะกดรอย, หนาที่ผูบังคับสุนัขตรวจคนยาเสพติดใหโทษ, หนาที่ผูบังคับสุนัขตรวจคน
พัสดุภัณฑระเบิด และหนาที่ผูบังคับสุนัขสลายมวลชน ตามลําดับจนถึงปจจุบัน และไดมีการพัฒนาเพิ่มเติมหลักสูตร
ตาง ๆ ดังนี้
๑. หลักสูตร ครูฝกผูบังคับสุนัขทหาร
๒. หลักสูตร ผูชว ยเจาหนาที่สัตวรักษ (สุนัข)
๓. หลักสูตร ผูชว ยเจาหนาที่สัตวบาล (สุนัข)
๔. หลักสูตร เจาหนาที่แกะรอย
๕. หลักสูตร ผูบังคับหนวยสุนขั ทหารขนาดเล็ก
๖. หลักสูตร ฝกทบทวนชุดสุนัขทหารทุกหนาที่
๗. หลักสูตร ผูบังคับสุนัขคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย

-๒๓. สัญลักษณสถานศึกษา
ในป ๒๕๒๘ กห. ไดมีคําสั่งอนุมัติใหใชเครื่องหมายแสดงความสามารถการใชสุนัขทหาร ตามคําสั่ง กห.
ที่ ๗๔๓/๒๘ เรื่อง เครื่องหมายแสดงความสามารถการใชสุนัขทหาร ลง ๒๙ ส.ค.๒๘ สําหรับผูมีสิทธิไดรับ
เครื่องหมายแสดงความสามารถการใชสุนัขทหาร ตองสําเร็จการฝกศึกษาหรือผานหลักสูตรผูบังคับสุนัขทหาร โรงเรียน
สุนัขทหาร ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก และไดใชเครื่องหมายแสดงความสามารถการใชสุนัขทหารที่ไดรับ
อนุมัติเปนสัญลักษณของโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก
๔. วัตถุประสงค ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค
๑) เพื่อใหการฝกศึกษา อบรมแกกําลังพลประจําการของเหลาทัพและกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
และหนวยงานอื่น ๆ ตามหลักสูตรที่ทางราชการกําหนด ตลอดจนฝกสุนัขทหารใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๒) เพื่อเพิ่มพูนความรูแกกําลังพลประจําการและบุคลากรอื่น ๆ
๓) เพื่อใหบุคลากรของหนวยทุกระดับตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเหมาะสม
สอดคลองกับภารกิจ
๔) เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนไปโดยตอเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
และนโยบายการพัฒนาการศึกษาของกองทัพบก เพื่อนําไปสูการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลตอไป
ปรัชญา
" จัดการศึกษาแกบุคลากรใหเปนคนเกง คนดี มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับขอสังคม "
วิสัยทัศน
" จัดการศึกษา พัฒนาการฝกสุนัขใหทันสมัยไดมาตรฐานสากลโดยใชวิทยาการและผูเชียวชาญเฉพาะ "
พันธกิจ
๑) ใหการฝก/ศึกษา ผูบังคับสุนัขทหารและสุนัขหารในหนาที่ตาง ๆ ตามหลักสูตรที่ทางราชการกําหนด
๒) วิจัย พัฒนา จัดทําตํารา คูมือแบบฝกตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสุนัขใชงานทางทหาร
๓) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและบริการสังคม
๔) ปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ
๕. เปาหมายของสถานศึกษา/ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของสถานศึกษา (ตามเอกสารที่แนบ)
๖. โครงสรางและการจัดสวนราชการ (แผนภูมิโครงสรางองคกร (Organiznization Chart) (ตามเอกสารที่แนบ),
แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart) (ตามเอกสารที่แนบ), แผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart) (ตาม
เอกสารที่แนบ)
๗. รายชื่อผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร
๗.๑ พ.อ.ถาวร
รวมสุข
ผบ.ศสท.กส.ทบ./ผูบังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.
๗.๒ พ.อ.จิรพงศ
แจมจรรยา
รอง ผบ.ศสท.กส.ทบ./รองผูบังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.
๘. ขอมูลกําลังพล
๘.๑ นายทหารสัญญาบัตร
- อัตราเต็ม
จํานวน ๒๒ นาย
- อัตราอนุมัติ
จํานวน ๑๐ นาย
- บรรจุจริง
จํานวน ๙ นาย
- ปฏิบัติหนาที่จริง
จํานวน ๘ นาย

- ๓๘.๒ นายทหารประทวน
- อัตราเต็ม
จํานวน ๗๖
- อัตราอนุมัติ
จํานวน ๔๘
- บรรจุจริง
จํานวน ๔๐
- ปฏิบัติหนาที่จริง
จํานวน ๒๑
๘.๓ ลูกจางประจํา
- อัตราเต็ม
จํานวน ๑๔
- อัตราอนุมัติ
จํานวน ๓
- บรรจุจริง
จํานวน ๓
- ปฏิบัติหนาที่จริง
จํานวน ๑
๘.๔ พนักงานราชการ
- อัตราเต็ม
จํานวน ๑๙
- อัตราอนุมัติ
จํานวน ๑๙
- บรรจุจริง
จํานวน ๗
- ปฏิบัติหนาที่จริง
จํานวน ๓
สรุปความเพียงพอหรือความตองการกําลังพล
๙. ขอมูลครู-อาจารย
คุณวุฒิ ป.ตรี
นายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๕
- อัตราเต็ม
จํานวน ๕
- อัตราอนุมัติ
จํานวน ๕
- บรรจุจริง
จํานวน ๕
- ปฏิบัติหนาที่จริง
จํานวน ๕
นายทหารประทวน
จํานวน ๒๘
- อัตราเต็ม
จํานวน ๒๘
- อัตราอนุมัติ
จํานวน ๒๔
- บรรจุจริง
จํานวน ๑๘
- ปฏิบัติหนาที่จริง
จํานวน ๑๑
คุณวุฒิต่ํากวา ป.ตรี
นายทหารสัญญาบัตร จํานวน นายทหารประทวน
จํานวน ๑๑
สรุปความเพียงพอหรือความตองการครูอาจารย

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

-๔๑๐. หลักสูตรการศึกษา หลักสูตรเพิ่มพูนความรูแกกําลังพลประจําการ (ที่จัดการศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐)
๑. หลักสูตร ผูบังคับสุนขั ทหาร รุนที่ ๑๐๖ (๑/๖๐) หวงระยะเวลาศึกษา ๕ ต.ค.๕๙ ถึง ๒๔ ม.ค. ๖๐ ผูเขารับ
การศึกษา ๕๐ นาย หลักสูตรไดรับการอนุมัติเมื่อ ๒๘ มี.ค.๕๒
๒. หลักสูตรผูชว ยเจาหนาที่สัตวบาล (สุนัข) รุนที่ ๑๙ หวงระยะเวลาศึกษา ๑ ก.พ. ๖๐ ถึง ๒๘ มี.ค.๖๐
ผูเขารับการศึกษา ๓๒ นาย หลักสูตรไดรับอนุมัติเมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๕๔
๓. หลักสูตรครูฝกผูบังคับสุนัขทหาร รุนที่ ๒๘ หวงระยะเวลาศึกษา ๒๖ ม.ค.๖๐ ถึง ๒๒ มี.ค.๖๐ ผูเขารับการ
ศึกษา ๓๐ นาย หลักสูตรไดรับอนุมัติเมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๕๔
๔. หลักสูตรผูบังคับสุนัขทหาร รุนที่ ๑๐๗ (๒/๖๐) หวงระยะเวลาศึกษา ๕ เม.ย.๖๐ ถึง ๒๕ ก.ค. ๖๐ ผูเขารับ
การศึกษา ๕๐ นาย หลักสูตรไดรับอนุมัติเมื่อ ๒๘ มี.ค.๕๒
๕. หลักสูตรฝกทบทวนชุดสุนัขทหารทุกหนาที่ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ หวงระยะเวลาศึกษา ๒ ส.ค.๖๐
ถึง ๑๒ ก.ย. ๖๐ ผูเขารับการศึกษา ๓๐ นาย หลักสูตรไดรับอนุมัติเมื่อ ๔ ก.ค.๕๔

-๕สวนที่ ๒ รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะ
ตารางที่ ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพเมื่อป ๒๕๕๙
(ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ การประเมินตนเองใชเกณฑรูปแบบองคประกอบ ๑ - ๙ )
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ผลการดําเนินการ

ย ังไม ได ด ําเน ินการ

การดําเนินงานชื่อแผนงาน/

อยระหวางด
ู
ําเน ินการ

ขอเสนอแนะ

ด ําเน ินการแล ว

ลําดับ

รายละเอียด

หลักฐาน

ผลดําเนินการ

เอกสาร

ผูรับผิดชอบ

มาตรฐานที่ ...
มาตรฐานที่ ...

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ. จิรพงศ แจมจรรยา
( จิรพงศ แจมจรรยา )
รองผูบังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. ปฏิบัติหนาที่
หัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.

-๖สวนที่ ๓ ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานและตัวบงชี้การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ รร.หนวยและเหลาสายวิทยาการของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
จํานวน ๗ มาตรฐาน ๑๘ ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ ๑.๑ คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถตามจุดมุงหมาย/วัตถุประสงคของหลักสูตรสามารถปฏิบัติ
หนาที่ตามตําแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของหนวยใชสอดคลองกับความตองการของ ทบ. โดยมี
กระบวนการติดตามอยางเปนระบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหผลที่มีมาตรฐาน
คะแนน
เกณฑการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาและมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ
๑
๐.๕
๒. มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
๑
๐.๕
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
๑
๐.๕
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานตอผูสําเร็จการศึกษามี
๑
๐.๕
คะแนนเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร
๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน
๑
๐.๕
รวมคะแนน
๕
๒.๕
เพื่อประเมินคุณภาพ ผูสําเร็จการศึกษาวามีคุณลักษณะที่พึ่งประสงคตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม
อยางไร และเมื่อไปปฏิบัติงานแลวไดนําความรูและประสบการณตาง ๆ ที่ไดจากการศึกษาในหลักสูตร ไปใชไดตรงตาม
ความตองการของหนวยหรือไม อยางไร เพื่อนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรตอไป รร.สุนัขทหาร ไดมีการ
ดําเนินงาน ดังนี้
๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา โดยมอบให เจาหนาที่มาตรฐานที่ ๑ ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการดําเนินการ โดยจัดทําแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ประกอบดวยแผนงาน/
โครงการ..... (เอกสาร ๑.๑.๑.๑)
๒. มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา โดยมีกิจกรรม และไดจัดทํา
สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับเปาหมายที่กําหนด (เอกสาร ๑.๑.๒.๑)
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา โดยไดแสดง
ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานตอผูสําเร็จการศึกษาประกอบดวย, ๑) ดาน
ความรูความสามารถทางดานวิชาการ, ๒)ดานทักษะพื้นฐานในการทํางาน, ๓)ดานบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร, (เอกสาร ๑.๑.๓.๑) และไดรับแบบประเมินความพึงพอใจกลับคืนในแตละหลักสูตรตามตาราง
สรุปโดยนํามาแสดงเปนหลักฐานใหคณะกรรมการทราบ (เอกสาร ๑.๑.๓.๒-๓)
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานตอผูสําเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีขึ้นมี จํานวน ๑ หลักสูตร จากทั้งหมด ๕ หลักสูตร (อกสาร ๑.๑.๔.๑)
๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรโดย
ไดสรุปหัวขอ/ประเด็นที่ตองปรับปรุงพัฒนาที่ไดจากผลการประเมินฯ ประกอบดวย.... (ระบุประเด็นที่ตองปรับปรุง
พัฒนา) การนําผลการประเมินความพึงพอใจ ไปกําหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน
ในปตอไป .... (ระบุตัวอยางหลักสูตร/วิธีการจัดการเรียนการสอน) (เอกสาร ๑.๑.๕.๑

-๗รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๑.๑ โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลังกลับไปปฏิบัติหนาที่ ปงบประมาณ ๒๕๖๐
๒. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการประเมินโครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
๓. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๑ ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ
๔. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๒ ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจที่ไดรับกลับคืนทุกหลักสูตร
๕. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๓ ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจที่ไดรับกลับคืน
๖. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๔.๑ ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจที่ไดรับกลับคืนทุกหลักสูตรและเอกสารการคํานวณ
๗. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๕.๑ บันทึกการประชุมประจําเดือนสรุปประเด็นการปรับปรุงพรอมแนวทางการปรับปรุง
พัฒนา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึ่งประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด สอดคลองกับความตองการของ
กองทัพบก
คะแนน
เกณฑการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ที่สามารถวัดไดทุกหลักสูตร
๑
๐.๕
๒. มีการประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงคผูสําเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตรโดยผูเรียน
๑
๐.๕
ประเมินตนเองและครู อาจารยหรือคณะกรรมการเปนผูประเมิน
๓. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึ่งประสงคตามหลักสูตรทุกหลักสูตร
๒
๒
๔. มีการสรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
๑
๐.๕
สอนในรุนตอไป
รวมคะแนน
๕
๓.๕
เพื่อประเมินวาผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึ่งประสงคตามที่หลักสูตรกําหนดหรือไม อยางไรโดยผูสําเร็จ
การศึกษาประเมินตนเองและครู-อาจารยหรือคณะกรรมการเปนผูประเมินผูสําเร็จการศึกษา รร.สุนัขทหาร ฯ
๑. มีการกําหนดคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ที่สามารถวัดไดทุกหลักสูตร แสดงดังตารางสรุป
คุณลักษณะที่พึ่งประสงคที่ครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน ไดแก ๑) ดานความรูความสามารถทางดานวิชาการ ๒) ดานลักษณะ
พื้นฐานในการทํางาน(จากประสบการณในการฝกปฏิบัติ) และ ๓) ดานบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม (เอกสาร
๑.๒.๑.๑) โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๐ รร.สุนัขทหาร ฯ สามารถกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคได ๕ หลักสูตร
เนื่องจากมีหลักสูตร ๕ หลักสูตรที่อาจารยตองประชุมรวมกันพิจารณาคุณลักษณะที่เหมาะสมครบ ๓ ดาน ซึ่งจะ
ดําเนินการใหครบในปงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคผูสําเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดยผูเรียนประเมินตนเองและ
ครู อาจารยหรือคณะกรรมการเปนผูประเมิน ดําเนินการไดครบทุกหลักสูตร และไดแสดงตัวอยางแบบประเมินที่ไดรับ
กลับคืน จํานวน ...๕...หลักสูตร (เอกสาร ๑.๒.๒.๑)
๓. ผูสําเร็จการศึกษามีคณ
ุ ลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูต ทุกหลักสูตร ชื่อผูรับผิดชอบ (ส.ท.ปริญญาฯ ) ได
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาได ๕ หลักสูตร จากจํานวนทั้งหมด ๕ หลักสูตร มี
จํานวนผูเรียน ๑๗๒ นาย ในจํานวนนี้มีผูเรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรจํานวน..๑๗๒ .นาย คิดเปนรอย
ละ ๑๐๐ ของผูเรียนที่ไดรับการประเมิน คิดเปน ๑๐๐ คะแนน (รอยละ ๙๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด = ๒ คะแนน)
(เอกสาร ๑.๒.๓.๑)

-๘๔. มีการสรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
โดยผูรับผิดชอบ ไดจัดการประชุมหลังจบการศึกษาและไดจัดทํารายงาน สรุปผลการประเมินและแนวทางการนําผลการ
ประเมินฯ ไปปรับปรุง คณะกรรมการฯ มีความเห็นวาควรบูรณาการขอมูลของโรงเรียนที่มีเพื่อไมใหซ้ําซอนโดยนํา
คะแนนความประพฤติมารใชในการประเมินคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมโดยไมตองประเมินใหมสําหรับหลักสูตร
ที่มีการสอบประมวลวิชาใชคะแนนในการวัดดานความรู และใชคะแนนฝกปฏิบัติภาคสนามมาใชใน
การประเมินดานทักษะ และความปรับการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคกับจุดมุงหมายของหลักสูตรใหสอดคลองกัน
มากที่สุด รายละเอียดในรายงานการประชุม (เอกสาร ๑.๒.๔.๑)
รายการเอกสารอางถึง
๑. เอกสารหมายเลข ๑.๒.๑.๑ หนังสืออนุมัติการกําหนดคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
๒. เอกสารหมายเลข ๑.๒.๑.๒ ตัวอยางแบบประเมินที่ไดรับกลับคืน
๓. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๑ ตารางสรุป สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึ่งประสงคของผูสําเร็จการศึกษาและ
การคํานวณ
๔. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๔.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมประจําเดือน สรุปประเด็นการปรับปรุงพรอมแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนา
ตารางที่ ๑ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้

๑.๑ คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
รวม
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน / จํานวนตัวบงชี้
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๑
จุดเดน/จุดแข็ง
๑. ............
๒. .....
จุดที่ควรพัฒนา
๑
๒
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑
๒

คะแนนเต็ม คะแนนได
๕
๒.๕
๕
๓.๕
๑๐
๖
๖ / ๒ = ๓.๐๐
พอใช

-๙มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
ตัวบงชี้ ๒.๑ ครู อาจารย มีความรูดานวิชาการ มีประสบการณ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมีคุณธรรม
จริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ครู อาจารยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และสามารถจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนมีพัฒนาการ บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และสงเสริมใหผูเรียนทุกคนพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ศักยภาพและมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมายที่หลักสูตรกําหนด
คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๑
๑
๑

เกณฑการประเมิน
๑. มีการกําหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ/สมรรถนะของครู อาจารยของแตละแผนกวิชา
๒. มีระเบียบ/ขอกําหนด/คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณขาราชการทหารที่ทํา
หนาที่สอน
๓. มีฐานขอมูลครู อาจารย ที่แสดงถึง คุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
๑
๑
และประสบการณตามมาตรฐานที่กําหนด
๔. ครู อาจารยมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ/สมรรถนะตามที่กําหนด ไมนอยกวารอย
๑
๑
ละ ๘๐ ของครูอาจารยทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
๕. ครู อาจารยปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร
๑
๑
รวมคะแนน
๕
๕
เพื่อใหสถานศึกษามีครู อาจารยที่มีความรู สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ มีระบบในการพัฒนามาตรฐานครู อาจารยอยางตอเนื่อง และใช
เปนขอมูลสําหรับใหผูบริหารใชในการสรรหาและพัฒนาอาจารยรวมทั้งสรางความมั่งใจใหผูบังคับบัญชา/หนวยใชและผู
เขารับการศึกษาวาสถานศึกษามีครูอาจารยที่มีคุณภาพตอไป รร.สุนัขทหาร ฯ ไดมีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีการกําหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ/สมรรถนะของครู อาจารยของแตละแผนกวิชา (เอกสาร ๒.๑.๑.๑)
๒. มีระเบียบ/ขอกําหนด/คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณขาราชการทหารที่ทําหนาที่สอน
(เอกสาร ๒.๑.๒.๑)
๓. มีฐานขอมูลครู อาจารย ที่แสดงถึง คุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ
ตามมาตรฐานที่กําหนด (เอกสาร ๒.๑.๓.๑)
๔. ครู อาจารยมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ/สมรรถนะตามที่กําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของครู
อาจารยทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน (เอกสาร ๒.๑.๔.๑)
๕. ครู อาจารยปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร (เอกสาร ๒.๑.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๒.๑.๑.๑
๒. เอกสารหมายเลข ๒.๑.๒.๑
๓. เอกสารหมายเลข ๒.๑.๓.๑
๔. เอกสารหมายเลข ๒.๑.๔.๑
๕. เอกสารหมายเลข ๒.๑.๕.๑

อฉก.๓๔๐๐ ของ รร.สุนัขทหารฯ
คําสั่ง รร.สุนัขทหาร เรื่อง การจัดสวนราชการ, กําหนดหนาที่
ประวัติกําลังพลของ รร.สุนัขทหารฯ
คุณสมบัติครูฝกสุนัขทหาร และนายทหารควบคุมการฝก
คําสั่ง ศสท. การฝกทบทวนบุคคลทามือเปลา

- ๑๐ ตัวบงชี้ที่ ๒.๒ ครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
ครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุนไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ เชน ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งใน/ตางประเทศ/พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีการ
นําความรูกลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน
๑. มีแผนการบริหารและพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
๒. ครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณอยาง
นอย ๑ ครั้ง หรือ > ๑๐ ชัว่ โมง/คน/ป
๓. มีการนําความรูท ี่ไดรับจากการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ มาใชประโยชน ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ ของผูเขารับการอบรม/ศึกษาทั้งหมด
๔. มีการประเมินความสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานหรือโครงการฯ และมีการนําผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
รวมคะแนน

คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๑
๑
๑
๑

๐.๕

๒

๒

๕

๔.๕

เพื่อพัฒนาครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาดวยการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ อยางตอเนื่องทัน
ตอวิทยาการสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไป รร.สุนัขทหารฯ ไดมีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีแผนการบริหารและพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (เอกสาร ๒.๒.๑.๑)
๒. ครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณอยางนอย ๑ ครั้ง
หรือ > ๑๐ ชั่วโมง/คน/ป (เอกสาร ๒.๒.๒.๑)
๓. มีการนําความรูที่ไดรับจากการเพิ่มพูนความรู/ ประสบการณ มาใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของผู
เขารับการอบรม/ศึกษาทั้งหมด (เอกสาร ๒.๒.๓.๑)
๔. มีการประเมินความสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานหรือโครงการฯ และมีการนําผลการประเมิน มา
ปรับปรุงการบริหารและพัฒนาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา (เอกสาร ๒.๒.๔.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๒.๒.๑.๑ แผนงานการบริหารและพัฒนาครู อาจารย
๒. เอกสารหมายเลข ๒.๒.๒.๑ หนังสือสงกําลังพลเขารับการฝก/ศึกษา /ไปราชการสนาม
๓. เอกสารหมายเลข ๒.๒.๓.๑ ตารางสรุปขอมูลการนําความรูไปใชประโยชน
๔. เอกสารหมายเลข ๒.๒.๔.๑ แบบประเมินความสําเร็จ

- ๑๑ ตารางที่ ๒ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๒ ครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาไดรับการเพิ่มพูน
ความรู/ ประสบการณ
ตัวบงชี้
๑.๑ ครู อาจารย มีความรูดานวิชาการ มีประสบการณ มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนมีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๑.๒ ครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
รวม
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (หาร) จํานวนตัวบงชี้
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๒
จุดเดน/จุดแข็ง
๑. ............
๒. .....
จุดที่ควรพัฒนา
๑
๒
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑
๒

คะแนนเต็ม คะแนนได
๕
๕
๕
๔.๕
๑๐
๙.๕
๙.๕ / ๒ = ๔.๗๕
ดีมาก

- ๑๒ มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตและคุณภาพการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ ๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงกับความตองการของ ทบ. สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธ
กิจของสถานศึกษาและหนวยตนสังกัด มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกองทัพบกและหนวยที่เกี่ยวของ มีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีคณะกรรมการการพัฒนา
หลักสูตร มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางหนวยที่เกี่ยวของ (หนวยใช,หนวยตนสังกัดของผูเรียน)
มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนด มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของหนวยใชตอผูสําเร็จ
การศึกษา มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
๑. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรใหมีความจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุก
หลักสูตรที่เปดสอน
๒. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
๓. มีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ ทบ./
หนวยที่เกี่ยวของ/สถานการณปจจุบันและอนาคต
๔. หลักสูตรที่เปดการศึกษาในปงบประมาณนั้นจะตองเปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติมาแลว
ไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่ไดรับอนุมัติครั้งสุดทาย
รวมคะแนน

คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๑
๑
๑

๑
๐.๕

๑

๐.๕

๔

๓

มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยางเปนระบบ รร.สุนัขทหาร ฯ ไดมีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรใหมีความจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปดสอน
(เอกสาร ๓.๑.๑.๑)
๒. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร (เอกสาร ๓.๑.๒.๑)
๓. มีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ ทบ./หนวยที่
เกี่ยวของ/สถานการณปจจุบันและอนาคต (เอกสาร ๓.๑.๓.๑)
๔. หลักสูตรที่เปดการศึกษาในปงบประมาณนั้นจะตองเปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติมาแลวไมเกิน ๕ ป นับจาก
วันที่ไดรับอนุมัตคิ รั้งสุดทาย (เอกสาร ๓.๑.๔.๑),
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๓.๑.๑.๑ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๒. เอกสารหมายเลข ๓.๑.๒.๑ เอกสารการดําเนินงาน
๓. เอกสารหมายเลข ๓.๑.๓.๑ ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร
๔. เอกสารหมายเลข ๓.๑.๔.๑ หลักสูตรของ รร.สุนัขทหารฯ

- ๑๓ ตัวบงชี้ ๓.๒ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
สถานศึกษาดําเนินการใหครู อาจารย จัดทําแผนการเรียนรู/แผนการสอนรายวิชา โดยจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนสมรรถนะของผูเรียนตามหลักสูตร และบูรณาการ จริยธรรม คานิยม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงคุณลักษณะที่พึ่งประสงค
เกณฑการประเมิน
๑. มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชา (วิชาหลัก)
๒. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
๓. มีการประชุมเตรียมความพรอมดนการจัดการเรียนการสอนกอนเปดศึกษา และหลังปด
การศึกษา
๔. มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รวมคะแนน

คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๐.๕
๑
๐.๕
๑
๐.๕
๑
๑
๕

ครูอาจารยมีการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพ รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชา (วิชาหลัก) (เอกสาร ๓.๒.๑.๑)
๒. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน (เอกสาร ๓.๒.๒.๑)
๓. มีการประชุมเตรียมความพรอมดนการจัดการเรียนการสอนกอนเปดศึกษา และหลังปดการศึกษา
(เอกสาร ๓.๒.๓.๑)
๔. มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร (เอกสาร ๓.๒.๔.๑)
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (เอกสาร ๓.๒.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๓.๒.๑.๑ มีขอบเขตการสอนแตละรายวิชา
๒. เอกสารหมายเลข ๓.๒.๒.๑ มีแผนการสอนรายวิชา/ตารางสอน
๓. เอกสารหมายเลข ๓.๒.๓.๑ บันทึกการประชุม
๔. เอกสารหมายเลข ๓.๒.๔.๑ มีแบบประเมินการเรียนการสอน
๕. เอกสารหมายเลข ๓.๒.๕.๑ สรุปผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

๐.๕
๐.๕
๒.๕

- ๑๔ ตัวบงชี้ ๓.๓ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนใหดําเนินการในรูปของการศึกษาเปนคณะ หรือการสอนเชิงอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ
ระหวางผูสอนกับผูเรียนหรือระหวางผูเรียนดวยกัน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองมีการเตรียมการศึกษา
ลวงหนาที่กอนเขารับการศึกษา โดยอาศัยหองสมุดที่กองทัพบกจัดตั้งขึ้น หรือแหลงขอมูลอื่น ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
สําหรับการศึกษาในสถานศึกษาใหใชเวลาใหเกิดประโยชนกับการฝกปฏิบัติหรือเรื่องที่ตองปฏิบัติงานรวมกัน
เกณฑการประเมิน

๑. มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
๒. มีการสงเสริมใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับหนวยงาน/กองทัพ
สังคมและการประยุกตได
๓. มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกหองเรียน
๔. มีการใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู
๕. มีการประเมินผลการดําเนินงานในเกณฑท๑ี่ -๔ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
รวมคะแนน

คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๑
๑
๑
๑

๑

๑
๑

๑
๑

๕

๕

เพื่อใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญโดยใชรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย รร.
สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย (เอกสาร ๓.๓.๑.๑)
๒. มีการสงเสริมใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับหนวยงาน/กองทัพ สังคมและการ
ประยุกตได (เอกสาร ๓.๓.๒.๑)
๓. มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน
(เอกสาร ๓.๓.๓.๑)
๔. มีการใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู (เอกสาร ๓.๓.๔.๑)
๕. มีการประเมินผลการดําเนินงานในเกณฑที่ ๑-๔ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (เอกสาร ๓.๓.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๓.๓.๑.๑ ประมวลรายวิชา
๒. เอกสารหมายเลข ๓.๓.๒.๑ หลักฐานการดําเนินงานของผูเรียนทํากิจกรรม
๓. เอกสารหมายเลข ๓.๓.๓.๑ เอกสารและภาพถาย
๔. เอกสารหมายเลข ๓.๓.๔.๑ แหลงเรียนรู/สืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
๕. เอกสารหมายเลข ๓.๓.๕.๑ แบบประเมินการดําเนินงาน

- ๑๕ ตัวบงชี้ ๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
สถานศึกษาไดดําเนินการให ครู อาจารยหรือคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ วิธีการวัด
และประเมินผลและแจงใหผูเรียนทราบกอนการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่เปนไป
ตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอน โดยใชวิธกี ารวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะ
วิชา ตลอดจนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน
เกณฑการประเมิน
๑. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากสถานศึกษาหรือหนวยตนสังกัด
และมีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการวัดและประเมินผล
๒. มีการแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนเรียน
๓. มีการดําเนินการวัดความรู ความสามารถ ทักษะกอน และหลังเขารับการศึกษา (Pre-test
และ Xomprehensive examination)
๔. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนการสอน
๕. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน แตละวิชาใหมีคุณภาพ
รวมคะแนน

คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๑
๑
๑

๐.๕
๑

๑
๑
๕

๐.๕
๐.๕
๓.๕

เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูเรียนและผูที่เกี่ยวของวาสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ และใหการวัดและประเมินผลเปนเครื่องมือสะทอนประสิทธิภาพการเรียนรูอยางแทจริง รร.สุนัขทหารฯ
มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากสถานศึกษาหรือหนวยตนสังกัด และมีหนวยงาน/
บุคลากรรับผิดชอบการวัดและประเมินผล (เอกสาร ๓.๔.๑.๑)
๒. มีการแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนเรียน (เอกสาร ๓.๔.๒.๑)
๓. มีการดําเนินการวัดความรู ความสามารถ ทักษะกอน และหลังเขารับการศึกษา (Pre-test และ
Xomprehensive examination) (เอกสาร ๓.๔.๓.๑)
๔. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนการสอน (เอกสาร ๓.๔.๔.๑)
๕. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน แตละวิชาใหมีคุณภาพ (เอกสาร ๓.๔.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๓.๔.๑.๑ ระเบียบ รร.สุนัขทหารฯ วาดวยการประเมินผลการศึกษา
๒. เอกสารหมายเลข ๓.๔.๒.๑ ปดประกาศ เว็บไซต
๓. เอกสารหมายเลข ๓.๔.๓.๑ แบบทดสอบกอนเรียน/หลังเรียน
๔. เอกสารหมายเลข ๓.๔.๔.๑ รายงานผลที่ไดจากการวัดผลไปพัฒนาผูเรียน
๕. เอกสารหมายเลข ๓.๔.๕.๑ มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ

- ๑๖ ตัวบงชี้ ๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
สถานศึกษามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อุปกรณการเรียนการสอน ไดแก เอกสาร ประกอบการสอน ตํารา
แนวสอน โสตทัศนูปกรณ คอมพิวเตอร สื่อการสอนตาง ๆ เครื่องมือทดลอง หองปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณการฝก
ปฏิบัติ สนามฝก/แหลงฝกปฏิบัติ แหลงเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ internet รวมทัง้
แหลงฝกปฏิบัติใหกับผูเรียนอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู และนําผลการประเมินที่ได ไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
๑. มีแผนการจัดหาและระบบการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ
เทคโนโลยี การใหบริการรวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติ
๒. มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน
๓. มีบุคลากรดูแลรักษา และปรนนิบัติบํารุงอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ
๔. มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ
รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติ
๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
รวมคะแนน

คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๐.๕
๑
๑
๑

๑
๐.๕
๑

๑
๕

๐.๕
๓.๕

เพื่อใหมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอ และพรอมตอการจัดการเรียนการสอนและมีการบริหารอยาง
เปนระบบ รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีแผนการจัดหาและระบบการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณเทคโนโลยี การ
ใหบริการรวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติ (เอกสาร ๓.๕.๑.๑)
๒. มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน (เอกสาร ๓.๕.๒.๑)
๓. มีบุคลากรดูแลรักษา และปรนนิบัติบํารุงอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ (เอกสาร ๓.๕.๓.๑)
๔. มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการรวมทั้งแหลงฝก
ปฏิบัติ (เอกสาร ๓.๕.๔.๑)
๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (เอกสาร ๓.๕.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๓.๕.๑.๑ แผนการจัดหาและระบบการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
๒. เอกสารหมายเลข ๓.๕.๒.๑ คําสั่งผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน
๓. เอกสารหมายเลข ๓.๕.๓.๑ คําสั่งผูดูแลรักษาและปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ
๔. เอกสารหมายเลข ๓.๕.๔.๑ แบบประเมินการใหบริการจากผูเรียน
๕. เอกสารหมายเลข ๓.๕.๕.๑ นําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

- ๑๗ ตัวบงชี้ ๓.๖ การนําผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
สถานศึกษามีการสนับสนุนการใชสิ่งอุปกรณที่เปนผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการ
สอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหสูงขึ้น มีการพัฒนาความรวมมือดานวิชาการและดาน
อาจารยกับสถานศึกษาอื่นเพื่อใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการรวมกัน สงเสริมการนําองคความรู/ เทคโนโลยีมาใชมีการ
จัดการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) เพื่อชดเชยขอจํากัดดานงบประมาณ และนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพื้นฐานหรือวิชาที่สามารถศึกษาไดดวยตนเองและ
ประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน
คะแนน
เกณฑการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีแผนการนําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
๑
๐.๕
๒. มีการจัดการเรียนการสอนโดยนําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช
๑
๐.๕
๓. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่นําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชและนําผลการ
๑
๐.๕
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
๔. มีความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นเพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกันดานวิชาการและเทคโนโลยี
๑
๐.๕
๕. ครูอาจารยนําวิทยาการ เทคโนโลยี องคความรู ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือหนวยงาน
๑
๐.๕
อื่นไดพัฒนาขึ้นมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
รวมคะแนน
๕
๒.๕
เพื่อใหครูอาจารยนําผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชพัฒนาการเรียนการสอน รร.สุนัขทหาร
ฯ มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีแผนการนําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน (เอกสาร ๓.๖๑.๑)
๒. มีการจัดการเรียนการสอนโดยนําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช (เอกสาร ๓.๖.๒.๑)
๓. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่นําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชและนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนา (เอกสาร ๓.๖.๓.๑)
๔. มีความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นเพื่อใหเกิดการพัฒนารวมกันดานวิชาการและเทคโนโลยี (เอกสาร ๓.๖.๔.๑)
๕. ครูอาจารยนําวิทยาการ เทคโนโลยี องคความรู ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือหนวยงานอื่นไดพัฒนาขึ้น
มาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน (เอกสาร ๓.๖.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๓.๖.๑.๑ แผนงานการนําวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชประโยชนการเรียนการสอน
๒. เอกสารหมายเลข ๓.๖.๒.๑ แผนการสอน/ภาพถายกิจกรรม
๓. เอกสารหมายเลข ๓.๖.๓.๑ บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
๔. เอกสารหมายเลข ๓.๖.๔.๑ รายงานผลที่ไดรับจากการพัฒนา
๕. เอกสารหมายเลข ๓.๖.๕.๑ การคํานวณรอยละของครูที่นําวิทยาการเทคโนโลยีมาใชประโยชน

- ๑๘ ตารางที่ ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
ตัวบงชี้

๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๓.๒ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
๓.๓ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
๓.๖ การนําผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน
รวม
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน / จํานวนตัวบงชี้
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๓
จุดเดน/จุดแข็ง
๑. ............
๒. .....
จุดที่ควรพัฒนา
๑
๒
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑
๒

คะแนนเต็ม คะแนนได
๔
๓
๕
๒.๕
๕
๒.๕
๕
๓.๕
๕
๓.๕
๕
๒.๕
๒๙
๑๗.๕
๑๗.๕ / ๖ = ๒.๙๒
พอใช

- ๑๙ มาตรฐานที่ ๔ การผลิตผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัยและนํามาใชประโยชน
ตัวบงชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสรางผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัยและนํามาใช
ประโยชน
สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสนับสนุน การสรางผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัย
ตามความชํานาญ ตามความตองการ/ตามความพรอมของสถานศึกษาเพื่อใหไดผลที่เกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาสถานศึกษา โดยมุงสงเสริมให ครู อาจารยสรางผลงานและนํามาใชประโยชน
เกณฑการประเมิน
๑. มีแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัย ตามความตองการหรือความพรอม
ของสถานศึกษา
๒. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพและรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน
๓. มีผลงานจากการดําเนินการตามเกณฑขอที่ ๑ และมีการเผยแพรผลงานในชองทางตาง ๆ
๔. ครู อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรูในเรื่องเกี่ยวของกับ การสรางผลงานทางวิชาการ/งาน
สรางสรรค/งานวิจัย และมีผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
๕. มีการประเมิน แผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัย เกณฑ
ขอที่ ๑ และนําผลไปปรับปรุงพัฒนา
รวมคะแนน

คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๐.๕
๑
๑
๑

๐.๕
๐.๕
๐.๕

๑

๐.๕

๕

๒.๕

เพื่อใหครูอาจารยสรางผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัยนํามาใชประโยชนโดยมีการสนับสนุนอยาง
เปนระบบ รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัย ตามความตองการหรือความพรอมของสถานศึกษา
(เอกสาร ๔.๑.๑.๑)
๒. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพและรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน (เอกสาร ๔.๑.๒.๑)
๓. มีผลงานจากการดําเนินการตามเกณฑขอที่ ๑ และมีการเผยแพรผลงานในชองทางตาง ๆ (เอกสาร
๔.๑.๓.๑)
๔. ครู อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรูในเรื่องเกี่ยวของกับ การสรางผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/
งานวิจัย และมีผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑที่กําหนด (เอกสาร ๔.๑.๔.๑)
๕. มีการประเมิน แผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัย เกณฑขอที่ ๑ และนํา
ผลไปปรับปรุงพัฒนา (เอกสาร ๔.๑.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๔.๑.๑.๑ แผนงานพัฒนาผลงานทางวิชาการ
๒. เอกสารหมายเลข ๔.๑.๒.๑ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ
๓. เอกสารหมายเลข ๔.๑.๓.๑ ผลจากการดําเนินการตามแผนงาน
๔. เอกสารหมายเลข ๔.๑.๔.๑ ครู อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู
๕. เอกสารหมายเลข ๔.๑.๕.๑ แบบประเมินแผนงาน

- ๒๐ ตารางที่ ๔ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๔ การผลิตผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัยและนํามาใช
ประโยชน
ตัวบงชี้
คะแนนเต็ม คะแนนได
๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสรางผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัยและ
๕
๒.๕๐
นํามาใชประโยชน
รวม
๕
๒.๕๐
คะแนนเฉลี่ย =
ผลรวมของคะแนน (/) จํานวนตัวบงชี้
๒.๕ / ๑ = ๒.๕๐
ระดับคุณภาพ
ตองปรับปรุง
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๔
จุดเดน/จุดแข็ง
๑. ............
๒. .....
จุดที่ควรพัฒนา
๑
๒
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑
๒

- ๒๑ มาตรฐานที่ ๕ การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ ๕.๑ การบริการวิชาการตามความชํานาญที่เปนประโยชนตอกองทัพ/ชุมชน/สังคม
สถานศึกษา สนับสนุนใหครูอาจารยนําความรูและประสบการณตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการ
แกหนวยงานตาง ๆ เชน หนวยงานใน ทบ. หนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนหรือสังคม เปนตน ทั้งนี้
ใหเปนไปตามความพรอมของสถานศึกษาโดยไมกระทบตอภารกิจหลักของสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
๑. มีแผนการบริการวิชาการตามความชํานาญที่เปนประโยชนตอกองทัพบก/ชุมชน/สังคม
๒. มีกิจกรรมการบริการวิชาการตามเกณฑขอที่ ๑
๓. ครู อาจารยมีสวนรวมในการดําเนินงานและเผยแพรผลงาน
๔. มีการประเมินแผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการ
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการ
รวมคะแนน

คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๑
๑
๐.๕
๑
๐.๕
๑
๐.๕
๑
๐.๕
๕
๓

เพื่อใหมีการนําความรู ความชํานาญของสถานศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงานภายนอก และเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอกเพื่อนํากลับมาใชในสถานศึกษา รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีแผนการบริการวิชาการตามความชํานาญที่เปนประโยชนตอกองทัพบก/ชุมชน/สังคม (เอกสาร ๕.๑.๑.๑)
๒. มีกิจกรรมการบริการวิชาการตามเกณฑขอที่ ๑ (เอกสาร ๕.๑.๒.๑)
๓. ครู อาจารยมีสวนรวมในการดําเนินงานและเผยแพรผลงาน (เอกสาร ๕.๑.๓.๑)
๔. มีการประเมินแผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการ (เอกสาร ๕.๑.๔.๑)
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการ (เอกสาร ๕.๑.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๕.๑.๑.๑ แผนการสงเสริมอาชีพแมบานกําลังพลและชุมชนใกลเคียง
๒. เอกสารหมายเลข ๕.๑.๒.๑ มีการดําเนินงานตามแผน พรอมรูปภาพกิจกรรม
๓. เอกสารหมายเลข ๕.๑.๓.๑ การศึกษาดูงาน, การสาธิต
๔. เอกสารหมายเลข ๕.๑.๔.๑ แบบประเมินแผนงาน
๕. เอกสารหมายเลข ๕.๑.๕.๑ บันทึกการประชุมหลังการปฏิบัติ

- ๒๒ ตารางที่ ๕ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๕ การบริการวิชาการ
ตัวบงชี้
๕.๑ การบริการวิชาการตามความชํานาญที่เปนประโยชนตอกองทัพ/ชุมชน/สังคม
รวม
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (หาร) จํานวนตัวบงชี้
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๕
จุดเดน/จุดแข็ง
๑. ............
๒. .....
จุดที่ควรพัฒนา
๑
๒
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑
๒

คะแนนเต็ม คะแนนได
๕
๓
๕
๓
๓/๑=๓
พอใช

- ๒๓ มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปนพลเมืองที่ดีนํามาใชประโยชน
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑ กิจกรรมการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปนพลเมืองที่ดี
สถานศึกษาจัดกิจกรรม ใหผูเรียน เขารวม กิจกรรมปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร และความ
เปนพลเมืองที่ดี ผานกิจกรรม ๕ ดาน ไดแก ๑) ดานการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณความรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยและการสงเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข, ๒) ดาน
เสริมสราง พัฒนาภาวะผูนําและการปลูกฝงการเปนทหารอาชีพ, ๓) ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ๔) ดานอนุรักษ
สิ่งแวดลอม, ๕) ดานการกีฬาและนันทนาการ
เกณฑการประเมิน
๑. มีแผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝงอุดมการณ สรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปน
พลเมืองที่ดี
๒. มีการดําเนินกิจกรรมการปลูกฝกอุดมการณ สรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปน
พลเมืองที่ดี
๓. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑขอ ๒
๔. มีการนําผลการประเมินจากเกณฑขอที่ ๓ ไปปรับปรุงพัฒนา
รวมคะแนน
ดังนี้
๖.๑.๑.)

คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๐.๕
๑

๐.๕

๑
๑
๔

๐.๕
๐.๕
๒.๐

เพื่อปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารและความเปนพลเมืองที่ดีใหแกผูเรียน รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน
๑. มีแผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝงอุดมการณ สรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปนพลเมืองที่ดี (เอกสาร

๒. มีการดําเนินกิจกรรมการปลูกฝกอุดมการณ สรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปนพลเมืองทีด่ ี (เอกสาร
๖.๑.๒.๑)
๓. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑขอ ๒ (เอกสาร ๖.๑.๓.๑)
๔. มีการนําผลการประเมินจากเกณฑขอที่ ๓ ไปปรับปรุงพัฒนา (เอกสาร ๖.๑.๔.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๖.๑.๑.๑ แผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝงอุดมการณ
๒. เอกสารหมายเลข ๖.๑.๒.๑ การดําเนินกิจกรรมปลูกฝงอุดมการณ
๓. เอกสารหมายเลข ๖.๑.๓.๑ แบบประเมินผล
๔. เอกสารหมายเลข ๖.๑.๔.๑ การนําผลประเมินไปปรับปรุง

- ๒๔ ตารางที่ ๖ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปน
พลเมืองที่ดีนํามาใชประโยชน
ตัวบงชี้
๖.๑ กิจกรรมการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปนพลเมืองที่ดี
รวม
คะแนนเฉลี่ย =
ผลรวมของคะแนน (/) จํานวนตัวบงชี้
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๖
จุดเดน/จุดแข็ง
๑. ............
๒. .....
จุดที่ควรพัฒนา
๑
๒
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑
๒

คะแนนเต็ม คะแนนได
๔
๒.๐
๔
๒.๐
๒.๐ / ๑ = ๒.๐
ตองปรับปรุง

- ๒๕ มาตรฐานที่ ๗ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ ๗.๑ มีแผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษามีการกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนแมบท ที่ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับ นโยบาย วิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยเหนือ มีการจัดทําแผนการดําเนินการที่
สอดคลองกับแผนแมบท มีการกําหนดอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษาและเอกลักษณของสถานศึกษาและเปาหมายใน
การจัดการศึกษาภายใตบริบทของกองทัพบกอยางชัดเจน
คะแนน
เกณฑการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
๑
๑
(แผน ๕ ป) และมีการประชาสัมพันธ
๒. มีแผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติการประจําปที่ สอดคลองกับแผนแมบท
๑
๑
๓. มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ
๑
๑
๔. มีการประเมินผลแผนงานและโครงการตามเปาหมายที่กําหนด
๑
๑
๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
๑
๑
แผนปฏิบัติงานประจําป
รวมคะแนน
๕
๕
เพื่อใหสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่องอยางเปนระบบและมีแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน รร.สุนัขทหารฯ
มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา(แผน ๕ ป)
และมีการประชาสัมพันธ (เอกสาร ๗.๑.๑.๑)
๒. มีแผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติการประจําปที่ สอดคลองกับแผนแมบท (เอกสาร ๗.๑.๒.๑)
๓. มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ (๗.๑.๓.๑)
๔. มีการประเมินผลแผนงานและโครงการตามเปาหมายที่กําหนด (เอกสาร ๗.๑.๔.๑)
๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติงาน
ประจําป (เอกสาร ๗.๑.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๗.๑.๑.๑ ปรัชญา, วิสัยทัศน, พันธกิจ และแผนแมบท
๒. เอกสารหมายเลข ๗.๑.๒.๑ แผนงานและโครงการ
๓. เอกสารหมายเลข ๗.๑.๓.๑ มีการดําเนินงานตามแผนงานฯ
๔. เอกสารหมายเลข ๗.๑.๔.๑ แบบประเมิน
๕. เอกสารหมายเลข ๗.๑.๕.๑ หนังสือรายงานการนําผลการประเมินมาปรับปรุงฯ

- ๒๖ ตัวบงชี้ ๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนระบบ
ผูบริหารสถานศึกษามีการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว มีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
๑. มีการจัดทําโครงสรางของหนวยงาน โครงสรางการบริหารงาน และการกําหนดหนาที่การ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน
๒. มีกําลังพลรับรู เขาใจ วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนแมบท อัตลักษณ และเอกลักษณ นโยบาย
และแผนงานของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน
๓. มีการดําเนินการตามบทบาทหนาที่
๔. มีการติดตามงานและรายงานอยางเปนระบบและนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร
๕. ศักยภาพระบบฐานขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
รวมคะแนน

คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๑
๑

๑

๑
๑
๑
๕

๑
๑
๑
๕

เพื่อใหผูบริหารปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบ เปนไปตาม
แผนงานที่กําหนดและใหกําลังพลมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีการจัดทําโครงสรางของหนวยงาน โครงสรางการบริหารงาน และการกําหนดหนาที่การปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน (เอกสาร ๗.๒.๑.๑)
๒. มีกําลังพลรับรู เขาใจ วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนแมบท อัตลักษณ และเอกลักษณ นโยบายและแผนงาน
ของสถานศึกษาและบทบาทหนาที่ในการดําเนินงาน (เอกสาร ๗.๒.๒.๑
๓. มีการดําเนินการตามบทบาทหนาที่ (เอกสาร ๗.๒.๓.๑)
๔. มีการติดตามงานและรายงานอยางเปนระบบและนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร (เอกสาร
๗.๒.๔.๑)
๕. ศักยภาพระบบฐานขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (เอกสาร
๗.๒.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๗.๒.๑.๑ คําสั่ง รร.สุนัขหาร เรื่อง การจัดสวนราชการ กําหนดหนาที่และมอบหมายงานใหปฏิบัติ
๒. เอกสารหมายเลข ๗.๒.๒.๑ การเผยแพรคําขวัญ, ปรัชญา, วิสัยทัศน, พันธกิจ, วัตถุประสงคของ รร.สุนัขทหารฯ
๓. เอกสารหมายเลข ๗.๒.๓.๑ คําสั่ง ศสท. เรื่อง เปดการศึกษา
๔. เอกสารหมายเลข ๗.๒.๔.๑ สรุปรายงานประจําเดือน, ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
๕. เอกสารหมายเลข ๗.๒.๕.๑ ทําเนียบกําลังพล, บัญชีสิ่งอุปการณ, ดานงบประมาณ

- ๒๗ ตัวบงชี้ ๗.๓ การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน
สถานศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสถานศึกษาสามารถ
เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการในการบริหารจัดการ
ความรูประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
คะแนน
เกณฑการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีแผนงานการจัดการความรูของสถานศึกษา
๑
๑
๒. มีการดําเนินงานจัดการความรูตามแผนงาน/โครงการจัดการความรูของสถานศึกษาโดยใช
๑
๑
กระบวนการจัดการความรู
๓. มีผลงานที่ไดจากการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู
๑
๑
๔. มีการนําผลงานที่ไดจากการจัดการความรูไปใชประโยชน
๑
๑
๕. มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการฯ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
๑
๑
จัดการความรู
รวมคะแนน
๕
๕
เพื่อใหบุคลากรในสถานศึกษารวมกันพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู รร.สุนัขทหารฯ มีการ
ดําเนิน ดังนี้
๑. มีแผนงานการจัดการความรูของสถานศึกษา (เอกสาร ๗.๓.๑.๑)
๒. มีการดําเนินงานจัดการความรูตามแผนงาน/โครงการจัดการความรูของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการ
จัดการความรู (เอกสาร ๗.๓.๒.๑)
๓. มีผลงานที่ไดจากการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู (เอกสาร ๗.๓.๓.๑)
๔. มีการนําผลงานที่ไดจากการจัดการความรูไปใชประโยชน (เอกสาร ๗.๓.๔.๑)
๕. มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการฯ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาจัดการความรู
(เอกสาร ๗.๓.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๗.๓.๑.๑ แผนงานการจัดการความรูของ รร.สุนัขทหารฯ
๒. เอกสารหมายเลข ๗.๓.๒.๑ คําสั่ง รร.สุนัขทหารฯ เรื่อง การดําเนินงานจัดการความรู
๓. เอกสารหมายเลข ๗.๓.๓.๑ ผลจากการดําเนินงานจัดการความรู
๔. เอกสารหมายเลข ๗.๓.๔.๑ แบบประเมิน จากการนําผลงานที่ไดรับไปใชประโยชน
๕. เอกสารหมายเลข ๗.๓.๕.๒ บันทึกประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลแผนงาน

- ๒๘ ตัวบงชี้ ๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
สถานศึกษามีระบบการจัดหาและจัดสรรงบประมาณ มีแผนการใชจาย/บริหารงบประมาณ ที่สามารถ
ผลักดันใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมระเบียบ/หลักเกณฑ การงบประมาณใหมีการจัดสรร
งบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหทางการเงิน เชน
งบสื่อ/โสตทัศนูปกรณ/อุปกรณการฝก/เครื่องชวยฝก/นวัตกรรมการสรางองคความรู ระบบหองสมุด ระบบสารสนเทศ
รวมทั้งงบพัฒนา งบดําเนินงานตามแนวทางที่ ทบ.กําหนด เพื่อใหผูบริหารสถานศึกษาทําความเขาใจกับการวิเคราะห
ทางการเงิน ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของหนวย ที่เนนความ
โปรงใส ความถูกตองใชงบประมาณอยางคุมคา มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
คะแนน
เกณฑการประเมิน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีระเบียบและหลักเกณฑในการจัดทํางบประมาณเปนเอกสารอางอิงในการดําเนินงาน
๑
๑
๒. จัดทําคําของบประมาณ/เสนอความตองการงบประมาณ สอดคลองกับภารกิจ/แผนงาน/
๑
๐.๕
โครงการที่กําหนดไว และสงให ยศ.ทบ. ตามเวลาที่กําหนด
๓. มีแผนและการใชจาย/บริหารงบประมาณอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบของ ทบ. เนน
๑
๑
ความ ประหยัด คุมคา คุมทุน
๔. มีการติดตาม เรงรัด และตรวจสอบการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย มีการ
๑
๑
รายงานผลนําเรียนผูบังคับบัญชาทราบ
๕. มีผลการคํานวณงบประมาณเพื่อแสดงศักยภาพดานการเงินและงบประมาณ
๑
๑
รวมคะแนน
๕
๔.๕
เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีระเบียบและหลักเกณฑในการจัดทํางบประมาณเปนเอกสารอางอิงในการดําเนินงาน (เอกสาร ๗.๔.๑.๑)
๒. จัดทําคําของบประมาณ/เสนอความตองการงบประมาณ สอดคลองกับภารกิจ/แผนงาน/โครงการที่กําหนด
ไว และสงให ยศ.ทบ. ตามเวลาที่กําหนด (เอกสาร ๗.๔.๒.๑)
๓. มีแผนและการใชจาย/บริหารงบประมาณอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบของ ทบ. เนนความ ประหยัด
คุมคา คุมทุน (เอกสาร ๗.๔.๓.๑)
๔. มีการติดตาม เรงรัด และตรวจสอบการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย มีการรายงานผลนําเรียน
ผูบังคับบัญชาทราบ (เอกสาร ๗.๔.๔.๑)
๕. มีผลการคํานวณงบประมาณเพื่อแสดงศักยภาพดานการเงินและงบประมาณ (เอกสาร ๗.๔.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๗.๔.๑.๑ ระเบียบและหลักเกณฑในการจัดทํางบประมาณ
๒. เอกสารหมายเลข ๗.๔.๒.๑ คําของบประมาณ และเสนอความตองการงบประมาณ
๓. เอกสารหมายเลข ๗.๔.๓.๑ มีแผนและการใชจายงบประมาณและหลักฐานการบริหารงบประมาณ
๔. เอกสารหมายเลข ๗.๔.๔.๑ รายงานผลการใชจายงบประมาณ
๕. เอกสารหมายเลข ๗.๔.๕.๑ ตารางแสดงวิธีการคํานวณและผลการคํานวณ (ดําเนินการครบ ๓ ขอ)

- ๒๙ ตัวบงชี้ ๗.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและมีการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป มีการนําขอเสนอแนะที่ไดจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ไป
ปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม
ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
เกณฑการประเมิน
๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามขอ ๑
๓. มีระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาบนเว็บไซตของสถานศึกษา
๔. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียนปละ ๑
ครั้ง และจัดทํารายงานการประเมินตนเองสงตามเวลาที่กําหนด
๕. มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน ตามขอ ๑ และสรุปผลเพื่อนําไปกําหนด
แนวทางปรับปรุงพัฒนาตอไป
รวมคะแนน

คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได
๑
๐.๕
๑
๐.๕
๑
๐.๕
๑
๐.๕
๑

๐.๕

๕

๒.๕

เพื่อใหสถานศึกษามีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร ๗.๕.๑.๑)
๒. มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามขอ ๑ (เอกสาร ๗.๕.๒.๑)
๓. มีระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาบนเว็บไซตของสถานศึกษา (เอกสาร ๗.๕.๓.๑)
๔. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียนปละ ๑ ครั้ง และจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองสงตามเวลาที่กําหนด (เอกสาร ๗.๕.๔.๑)
๕. มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน ตามขอ ๑ และสรุปผลเพื่อนําไปกําหนดแนวทางปรับปรุง
พัฒนาตอไป (เอกสาร ๗.๕.๕.๑)
รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๗.๕.๑.๑ แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เอกสารหมายเลข ๗.๕.๒.๑ การดําเนินงานตามแผนงาน
๓. เอกสารหมายเลข ๗.๕.๓.๑ ระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาบนเว็บไซด รร.สุนัขทหารฯ
๔. เอกสารหมายเลข ๗.๕.๔.๑ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.สุนัขทหารฯ
๕. เอกสารหมายเลข ๗.๕.๕.๑ ประเมินความสําเร็จและสรุปผลการดําเนินงาน

- ๓๐ ตารางที่ ๗ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๗ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้
๗.๑ มีแผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนระบบ
๗.๓ การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
๗.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
รวม
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (หาร) จํานวนตัวบงชี้
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๗
จุดเดน/จุดแข็ง
๑. ............
๒. .....
จุดที่ควรพัฒนา
๑
๒
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑
๒

คะแนนเต็ม คะแนนได
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๔.๕
๕
๒.๕
๒๕
๒๒
๒๒ / ๕ = ๔.๔
ดี

- ๓๑ -

การวิเคราะหภาพรวมระดับสถานศึกษา
ตารางที่ ๘ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐาน
๑. คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
๒. คุณภาพครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
๓. การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
๔. การสรางผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสรางสรรคและการนํามาใช
ประโยชน
๕. การบริการทางวิชาการ
๖. การปลูกฝงอุดมการณและการเสริมสรางความเปนพลเมืองที่ดี
๗. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
รวม
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (/) น้ําหนัก
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหภาพรวมระดับสถาบัน
จุดเดน/จุดแข็ง
๑. ..........
๒. ........
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเรงดวน
๑. ...
๒. ...
๓. ...
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ...
๒. ...
๓. ...

น้ําหนัก คะแนนx คะแนน
น้ําหนัก เฉลี่ย
๑๐ ๓๐.๐๐ ๓.๐๐
๑๕ ๗๑.๒๕ ๔.๗๕
๓๐ ๘๗.๖๐ ๒.๙๒
๑๐ ๒๕.๐๐ ๒.๕๐

ระดับ
คุณภาพ
พอใช
ดีมาก
พอใช
ตอง
ปรับปรุง
พอใช
พอใช
ดี

๕
๑๕.๐๐ ๓.๐๐
๕
๑๕.๐๐ ๓.๐๐
๒๕ ๑๑๐.๐๐ ๔.๔๐
๑๐๐ ๓๕๓.๘๕
๓๕๓.๘๕ / ๑๐๐ = ๓.๕๓
ดี

สวนที่ ๕
ภาคผนวก

โครงสรางการจัด รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.
(Organization Chart )

กส.ทบ.

๓๒
๓๓
๒-

ศสท.กส.ทบ.

รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

กองบังคับการ

ฝายเตรียมการ

แผนกการศึกษา

ฝายสนับสนุน

กองรอยนักเรียน

- ๓๓ -

แผนภูมิการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.
( Activity Chart )

ธุรการและประชาสัมพันธ

การบริการวิชาการแกสังคม
การทองเที่ยวในหนวยทหาร

การบริหารทรัพยากร

การบริหารบุคคล

การประกันคุณภาพการศึกษา

- กิจกรรมพัฒนานักเรียน
- การปกครอง
- การกีฬา / นันทนาการ

- การจัดหลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดผล / ประเมินผล
- การพัฒนาครู / อาจารย

การพัฒนาบุคลากร
สวนสนับสนุน

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- พิธีการตาง ๆ
- จริยธรรม / คุณธรรม
- วัฒนธรรมองคกรทหาร

การวิจัย / ผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค
- การฝกอบรมวิจัย
- การสนับสนุนโครงการวิจัย

- ๓๔ -

การเงินและงบประมาณ

การพัฒนาครู-อาจารย

- ๓๕ -

- ๓๙ (สําเนา)
ครุฑ
คําสั่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ ทบ.
ที่ ๑๔๙/๒๕๕๐
เรื่อง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
---------------------------------------------เพื่ อให การปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาระบบการศึ กษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เป น ไปอย างมี
ประสิทธิ ภาพ ตามคําสั่ งคณะกรรมการปรับปรุ งและพั ฒนาระบบการศึ กษาของ ทบ. ที่ ๑/๒๕๕๐ เรื่อง แตงตั้ ง
คณะอนุกรรมการปรับ ปรุงและพัฒนาระบบการศึ กษาของ ทบ. ลง ๑ พ.ค.๕๐ จึงใหแต งตั้งคณะอนุกรรมการการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เพื่อรับผิดชอบดําเนินงาน พรอมทั้งกําหนดอํานาจและ
หนาที่ของ คณะอนุกรรมการ ฯ ดังนี้
๑. คณะอนุกรรมการ ฯ ประกอบดวย
๑.๑ ผบ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
ประธานกรรมการ
๑.๒ รอง ผบ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
เปนรองประธานอนุกรรมการ
๑.๓ น.ฝกพ.ศสท.กส.ทบ.
เปนกรรมการ
๑.๔ น.ฝยก.ศสท.กส.ทบ.
เปนกรรมการ
๑.๕ หน.ผผพ.ศสท.กส.ทบ.
เปนกรรมการ
๑.๖ นายทหารจัดการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
เปนกรรมการ
๑.๗ นายทหารฝกสุนัข รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
เปนกรรมการ
๑.๘ นายทหารเครื่องชวยฝก รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
เปนกรรมการ
๑.๙ ผบ.พัน.สท.กส.ทบ.
เปนกรรมการ
๑.๑๐ รอง ผบ.ศสท.กส.ทบ.
เปนกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑๑ นายทหารสัตวแพทยใหญ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. เปนกรรมการที่ปรึกษา
๑.๑๒ หัวหนากองบังคับการโรงเรียน
เปนกรรมการและเลขานุการ
๑.๑๓ ประจํากองบังคับการโรงเรียน
เปนกรรมการและเลขานุการ
๒. อํานาจและหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
๒.๑ ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ทั้งในเรื่องหลักสูตร,
บุคลากรทางการศึกษา, สื่อการเรียนการสอน, สถานศึกษาของ ทบ., ผูเขารับการศึกษา ระบบการฝก และเรื่องอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ ตามกรอบแนวทางที่คณะกรรมการฯ กําหนด เพื่อใหการผลิตและการเพิ่มพูนความรูของกําลังพลทุกระดับ
เปนไปในแนวทางเดียวกันอยางสอดคลองตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอความสําเร็จในการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยรูปแบบอื่น ๆ ได โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกหลักสูตรผูบังคับสุนัขทหาร ทุกหนาที่
๒.๒ ใหคณะอนุกรรมการ ฯ จัดการประชุม อยางนอยปละ ๓ ครั้ง และให ศสท.กส.ทบ. ใหการ
สนับสนุนการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ ฯ อยางเต็มขีดความสามารถ เมื่ อไดรับการรองขอ ตลอดจนนําผลการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ไปดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาใหเปนเปนแบบรูปธรรมตอไป
/ ๒.๓ ...

- ๔๐ ๒.๓ ให เลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ สรุปผลการประชุมแจกจายใหผูที่เกี่ยวของ และรายงานผลการ
ประชุม ตลอดจนความคืบหนาในการดําเนินการตามผลการปฏิบัติให ทบ. (ผาน กส.ทบ.) แลวรายงานหนวยเหนือ ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่

๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๐
(ลงชื่อ) พล.ต. บุญสราง มานะธรรม
( บุญสราง มานะธรรม )
จก.กส.ทบ.

- ๔๑ (สําเนา)
ครุฑ
คําสั่งศูนยการสุนัขทหาร
(เฉพาะ)
ที่ ๓๑๗/๔๙
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.
------------------------------ตามคําสั่ง ศสท.กส.ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๔๕ ลง ๘ มี.ค.๔๕ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมบริหารงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา รร.สท.ศสท.กส.ทบ. นั้น เนื่องจากหนวยไดรับการปรับอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๓๔๓๐
ศสท.กส.ทบ. เดิม เขาสูอัตราเฉพาะกิจ หมายเลข ๓๔๐๐ กส.ทบ. จึงทําใหคําสั่งดังกลาวไมสอดคลองและเปนปจจุบัน
ดังนั้น เพื่อใหงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม และเปน
ปจจุบันจึงใหยกเลิก คําสั่ง ศสท. (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๔๕ ลง ๘ มี.ค.๔๕ เสียทั้งสิ้น และใหปฏิบัติดังนี้
๑. คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๑ ผบ.ศสท.กส.ทบ.
ประธานกรรมการ
๑.๒ รอง ผบ.ศสท.กส.ทบ.
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายทหารสัตวแพทยใหญ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ
๑.๔ นายทหารฝายยุทธการและการฝก ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ
๑.๕ นายทหารฝายสงกําลังบํารุง ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ
๑.๖ หัวหนาแผนกผสมพันธุ ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ
๑.๗ นายทหารงบประมาณ ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ
๑.๘ รอง ผบ.รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ/เลขานุการ
๑.๙ นายทหารฝายกําลังพล ศสท.กส.ทบ.
กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ
๒. อํานาจและหนาที่คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ พิจารณา ศึกษา วิเคราะหรูปแบบแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒ พิจารณากําหนดนโยบาย แผน และวิธีดําเนินการจัดทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๓ พิจารณากําหนดเกณฑการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๔ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย
๒.๕ ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่ ผบ.ศสท.กส.ทบ. มอบหมาย
๓. อื่น ๆ ใหคณะกรรมการมีหนาที่เรียกเอกสาร หลักฐานขอมูลใด ๆ ที่เกี่ยวของและจําเปนตอการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเชิญผูเกี่ยวของมาชี้แจง และใหขอมูลไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๙
(ลงชื่อ) พ.อ.สมศักดิ์ รักศีล
( สมศักดิ์ รักศีล)
ผบ.ศสท.กส.ทบ.

