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๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑



ก

คํานํา

รายงานการประเมินตนเองของ โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก เปนการ
ทํารายงานการประเมินตนเองประจําป งบประมาณ ๒๕๖๐ หวงเวลาตั้งแต ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้และเกณฑกลางของ ทบ. พรอม
ท้ังไดนําเสนอผลการวิเคราะห จุดออน จุดแข็ง และแนวทางการพัฒนาของแตละมาตรฐาน เพ่ือใชเปนขอมูลยอนกลับใน
การวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนา โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก

(ลงชื่อ) พ.อ. จิรพงศ แจมจรรยา
( จิรพงศ   แจมจรรยา )

รองผูบังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. ปฏิบัติหนาท่ี
หัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.

๑๓ ก.พ. ๖๑



สารบัญ
*****************************************

เร่ือง หนา

คํานํา ก
สวนท่ี ๑ : โรงเรียนสุนัขทหาร  ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก ๑ - ๔
สวนท่ี ๒ : รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะ ๕
สวนท่ี ๓ : ผลการดําเนินงาน

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ๖ - ๗
มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ๙ - ๑๑
มาตรฐานท่ี ๓ การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน ๑๒ - ๑๘
มาตรฐานท่ี ๔ การสรางผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสรางสรรคและ

การนํามาใชประโยชน ๑๙ - ๒๐
มาตรฐานท่ี ๕ การบริการทางวิชาการ ๒๑ - ๒๒
มาตรฐานท่ี ๖ การปลูกฝงอุดมการณทหารและการเสริมสรางความเปน

พลเมืองท่ีดี ๒๓ - ๒๔
มาตรฐานท่ี ๗ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๒๕ - ๓๑

สวนท่ี ๔ ภาคผนวก
- แผนภูมิโครงสรางองคกร (Organization Chart) ๓๒
- แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart) ๓๓
- แผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart) ๓๔
- แผนท่ียุทธศาสตร ศสท.กส.ทบ. ๓๕
- คําสั่ง ศสท. (เฉพาะ) ท่ี ๓๖๓/๕๙ ลง ๑๕ ก.ย. ๕๙ ๓๖ - ๓๘
- คําสั่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ  ทบ. ท่ี ๑๔๙/๒๕๕๐

ลง ๒๖ ก.ค.๕๐ ๓๙ - ๔๐
- คําสั่ง ศสท. (เฉพาะ) ท่ี ๓๑๗/๕๗ ลง ๑๒ ธ.ค.๔๙ ๔๑

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



- ๑ -

สวนท่ี ๑ สวนนํา
...................................................................................................................................................................................

๑. ชื่อ/ท่ีตั้งสถานศึกษา : โรงเรียนสุนัขทหาร  ศูนยการสุนัขทหาร  กรมการสัตวทหารบก
เลขท่ี ๒๙๙ หมูท่ี ๔ ตาํบลหนองสาหราย   อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐
โทรศัพท (๐ - ๔๔๓๙ - ๐๑๑๓ - ๔ ตอ ๒๙๐๒๙)

๒. ประวัติความเปนมา
โรงเรียนสุนัขทหาร  จัดตั้งข้ึนเปนครั้งแรกโดยเปนหนวยข้ึนตรงภายใน แผนกวิทยาการและการฝก  ศูนยการ

สุนัขทหาร  สํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด  กองบัญชาการทหารสูงสุด  เม่ือ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๑๖ มีท่ีตั้งประจําท่ี
ตําบลจันทึก (ปจจุบันข้ึนกับตําบลหนองสาหราย) อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา  รหัสไปรษณีย ๓๐๑๓๐
ตอมาเม่ือ ๑ ก.พ.๒๘ ไดโอนมาข้ึนการบังคับบัญชากับกรมการสัตวทหารบก ตาม   อฉก.๓๔๓๐ และตอมา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมไดกรุณาอนุมัติและออกคําสั่งใหยกเลิก อฉก.๓๔๓๐ ศูนยการสุนัขทหาร (ศสท.)
ท่ีใชอยูเดิมเสียท้ังสิ้น  และใหใช  อฉก. หมายเลข ๓๔๐๐ กรมการสัตวทหารบก  ฉบับใหม  ตามคําสั่งกองทัพบก
(เฉพาะ) ลับ ท่ี ๒๒/๔๙ เรื่อง   แกไขอัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งท่ี ๒) ลง ๒๕ เม.ย.๔๙ โดยใหเริ่มปฏิบัติงานใน
ตําแหนงหนาท่ีกําหนดไวใน  อฉก. ฉบับใหม

สืบเนื่องมาจากทางกองทัพบกไทยไดเล็งเห็นถึงคุณคาและประโยชนของการใชงานสุนัขทหารของกองทัพบก
สหรัฐฯ  ไดนําเอาสุนัขทหารมาใชในสงครามเวียดนามประมาณป  พ.ศ.๒๕๐๘ รวมถึงหนวยสุนัขทหารของกองทัพ
สหรัฐฯ ท่ีปฏิบัติงานตามฐานบินหลายแหงในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งในป  พ.ศ.๒๕๑๑ หนวยสุนัขยามปองกัน
ฐานบิน  จว.อุบลราชธานี  ไดประกอบวีรกรรมดีเดนในการเตือนภัยและตอสูขัดขวางหนวยกอการวินาศกรรมของ
เวียดนามเหนืออยางหาวหาญและเด็ดเดี่ยว จนสามารถจับกุมผูกอวินาศกรรมไดจํานวนหนึ่ง ซึ่งในครั้งนั้นสุนัขยามชื่อ
“โจดี้” ถูกผูกอการรายยิงท่ีหนาอก ๑ นัด จนไดรับบาดเจ็บ แตสามารถรักษาหนาท่ีไวไดอยางหาวหาญทางการสหรัฐฯ
ไดปูนบําเหน็จใหโจดี้เปนสิบเอกและมอบเหรียญแสดงความสามารถ เพอเพิล ฮารท เมเดิล (Purrle Heart  Medel )

กองบัญชาการทหารสูงสุด ไดพิจารณาเห็นคุณประโยชนของการนําสุนัขมาใชงานทางทหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในการปราบปรามผูกอการรายคอมมิวนิสต  จึงไดจัดตั้งเปนแผนกการฝกสุนัขทหารข้ึนในป  พ.ศ.๒๕๑๑ – ๒๕๑๖ เพ่ือ
ดําเนินการใหการฝก/ศึกษาเปนสวนรวมแกกองทัพไทยและกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โดยกองทัพสหรัฐฯ
ใหการสนับสนุนบางสวน ในข้ันตนไดดําเนินการฝก/ศึกษา หลักสูตรผูบังคับสุนัขทหาร หนาท่ีผูบังคับสุนัขยาม  เพ่ือ
ทดลองนําไปปฏิบัติงานในกองบัญชาการทหารสูงสุด เม่ือ ๑๔ พ.ค.๑๖ โดยมีการฝก/ศึกษา   หนาท่ีผูบังคับสุนัขยามสาย
ตรวจ, หนาท่ีผูบังคับสุนัขอารักขา, หนาท่ีผูบังคับสุนัขตรวจคนทุนระเบิดและอุโมงค, หนาท่ีผูบังคับสุนัขลาดตระเวน,
หนาท่ีผูบังคับสุนัขสะกดรอย, หนาท่ีผูบังคับสุนัขตรวจคนยาเสพติดใหโทษ, หนาท่ีผูบังคับสุนัขตรวจคน
พัสดุภัณฑระเบิด และหนาท่ีผูบังคับสุนัขสลายมวลชน    ตามลําดับจนถึงปจจุบัน  และไดมีการพัฒนาเพ่ิมเติมหลักสูตร
ตาง ๆ  ดังนี้

๑. หลักสูตร ครูฝกผูบังคับสุนัขทหาร
๒. หลักสูตร ผูชวยเจาหนาท่ีสัตวรักษ (สุนัข)
๓. หลักสูตร ผูชวยเจาหนาท่ีสัตวบาล (สุนัข)
๔. หลักสูตร เจาหนาท่ีแกะรอย
๕. หลักสูตร ผูบังคับหนวยสุนขัทหารขนาดเล็ก
๖. หลักสูตร ฝกทบทวนชุดสนุัขทหารทุกหนาท่ี
๗. หลักสูตร ผูบังคับสุนัขคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย



- ๒ -

๓. สัญลักษณสถานศึกษา
ในป ๒๕๒๘ กห. ไดมีคําสั่งอนุมัติใหใชเครื่องหมายแสดงความสามารถการใชสุนัขทหาร ตามคําสั่ง กห.

ท่ี ๗๔๓/๒๘ เรื่อง  เครื่องหมายแสดงความสามารถการใชสุนัขทหาร  ลง ๒๙ ส.ค.๒๘ สําหรับผูมีสิทธิไดรับ
เครื่องหมายแสดงความสามารถการใชสุนัขทหาร ตองสําเร็จการฝกศึกษาหรือผานหลักสูตรผูบังคับสุนัขทหาร โรงเรียน
สุนัขทหาร ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก  และไดใชเครื่องหมายแสดงความสามารถการใชสุนัขทหารท่ีไดรับ
อนุมัติเปนสัญลักษณของโรงเรียนสุนัขทหาร ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก
๔. วัตถุประสงค ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ

วัตถุประสงค
๑) เพ่ือใหการฝกศึกษา อบรมแกกําลังพลประจําการของเหลาทัพและกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

และหนวยงานอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรท่ีทางราชการกําหนด ตลอดจนฝกสุนัขทหารใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๒) เพ่ือเพ่ิมพูนความรูแกกําลังพลประจําการและบุคลากรอ่ืน ๆ
๓) เพ่ือใหบุคลากรของหนวยทุกระดับตระหนักและมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเหมาะสม

สอดคลองกับภารกิจ
๔) เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนไปโดยตอเนื่องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒

และนโยบายการพัฒนาการศึกษาของกองทัพบก เพ่ือนําไปสูการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับสากลตอไป
ปรัชญา

" จัดการศึกษาแกบุคลากรใหเปนคนเกง คนดี มีคุณภาพ เปนท่ียอมรับขอสังคม "
วิสัยทัศน

" จัดการศึกษา พัฒนาการฝกสุนัขใหทันสมัยไดมาตรฐานสากลโดยใชวิทยาการและผูเชียวชาญเฉพาะ "
พันธกิจ

๑) ใหการฝก/ศึกษา ผูบังคับสุนัขทหารและสุนัขหารในหนาท่ีตาง ๆ ตามหลักสูตรท่ีทางราชการกําหนด
๒) วิจัย พัฒนา จัดทําตํารา คูมือแบบฝกตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับสุนัขใชงานทางทหาร
๓) สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัยและบริการสังคม
๔) ปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ

๕. เปาหมายของสถานศึกษา/ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของสถานศึกษา (ตามเอกสารท่ีแนบ)
๖. โครงสรางและการจัดสวนราชการ (แผนภูมิโครงสรางองคกร (Organiznization Chart) (ตามเอกสารท่ีแนบ),
แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart) (ตามเอกสารท่ีแนบ), แผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart) (ตาม
เอกสารท่ีแนบ)
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
- ปฏิบัติหนาท่ีจริง จํานวน ๘ นาย



- ๓ -

๘.๒ นายทหารประทวน
- อัตราเต็ม จํานวน ๗๖ นาย
- อัตราอนุมัติ จํานวน ๔๘ นาย
- บรรจุจริง จํานวน ๔๐ นาย
- ปฏิบัติหนาท่ีจริง จํานวน ๒๑ นาย

๘.๓ ลูกจางประจํา
- อัตราเต็ม จํานวน ๑๔ นาย
- อัตราอนุมัติ จํานวน ๓ นาย
- บรรจุจริง จํานวน ๓ นาย
- ปฏิบัติหนาท่ีจริง จํานวน ๑ นาย

๘.๔ พนักงานราชการ
- อัตราเต็ม จํานวน ๑๙ นาย
- อัตราอนุมัติ จํานวน ๑๙ นาย
- บรรจุจริง จํานวน ๗ นาย
- ปฏิบัติหนาท่ีจริง จํานวน ๓ นาย

สรุปความเพียงพอหรือความตองการกําลังพล
-
๙. ขอมูลครู-อาจารย

คุณวุฒิ ป.ตรี
นายทหารสัญญาบัตร จํานวน ๕ นาย
- อัตราเต็ม จํานวน ๕ นาย
- อัตราอนุมัติ จํานวน ๕ นาย
- บรรจุจริง จํานวน ๕ นาย
- ปฏิบัติหนาท่ีจริง จํานวน ๕ นาย
นายทหารประทวน จํานวน ๒๘ นาย
- อัตราเต็ม จํานวน ๒๘ นาย
- อัตราอนุมัติ จํานวน ๒๔ นาย
- บรรจุจริง จํานวน ๑๘ นาย
- ปฏิบัติหนาท่ีจริง จํานวน ๑๑ นาย
คุณวุฒิต่ํากวา ป.ตรี
นายทหารสัญญาบัตร จํานวน - นาย
นายทหารประทวน จํานวน ๑๑ นาย

สรุปความเพียงพอหรือความตองการครูอาจารย
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๑๐. หลักสูตรการศึกษา หลักสูตรเพ่ิมพูนความรูแกกําลังพลประจําการ (ท่ีจัดการศึกษาประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐)
๑. หลักสูตร ผูบังคับสุนขัทหาร รุนท่ี ๑๐๖ (๑/๖๐) หวงระยะเวลาศึกษา ๕ ต.ค.๕๙ ถึง ๒๔ ม.ค. ๖๐ ผูเขารับ

การศึกษา ๕๐ นาย หลักสูตรไดรับการอนุมัติเม่ือ ๒๘ มี.ค.๕๒
๒. หลักสูตรผูชวยเจาหนาท่ีสัตวบาล (สุนัข) รุนท่ี ๑๙ หวงระยะเวลาศึกษา ๑ ก.พ. ๖๐ ถึง ๒๘ มี.ค.๖๐

ผูเขารับการศึกษา ๓๒ นาย  หลักสูตรไดรับอนุมัติเม่ือ ๒๓ มิ.ย. ๕๔
๓. หลักสูตรครูฝกผูบังคับสุนัขทหาร รุนท่ี ๒๘ หวงระยะเวลาศึกษา ๒๖ ม.ค.๖๐ ถึง ๒๒ มี.ค.๖๐ ผูเขารับการ

ศึกษา ๓๐ นาย  หลกัสูตรไดรับอนุมัติเม่ือ ๑๕ มิ.ย. ๕๔
๔. หลักสูตรผูบังคับสุนัขทหาร รุนท่ี ๑๐๗ (๒/๖๐) หวงระยะเวลาศึกษา ๕ เม.ย.๖๐ ถึง ๒๕ ก.ค. ๖๐ ผูเขารับ

การศึกษา ๕๐ นาย หลักสูตรไดรับอนุมัติเม่ือ ๒๘ มี.ค.๕๒
๕. หลักสูตรฝกทบทวนชุดสุนัขทหารทุกหนาท่ี ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ หวงระยะเวลาศึกษา ๒ ส.ค.๖๐

ถึง ๑๒ ก.ย. ๖๐ ผูเขารับการศึกษา ๓๐ นาย หลักสูตรไดรับอนุมัติเม่ือ ๔ ก.ค.๕๔
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สวนท่ี ๒ รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะ

ตารางท่ี ๑ ผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพเม่ือป ๒๕๕๙
(ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ การประเมินตนเองใชเกณฑรูปแบบองคประกอบ ๑ - ๙ )

การดําเนนิงานช่ือแผนงาน/ รายละเอียด หลักฐาน

โครงการ/กิจกรรม ผลดําเนนิการ เอกสาร

มาตรฐานที่ ...
มาตรฐานที่ ...

ผูรับผิดชอบ

ดาํเ
นนิก

ารแ
ลว

อย
ูระห

วาง
ดาํเ

นนิก
าร

ยงัไ
มได

ดาํเ
นนิก

าร

ผลการดําเนนิการ
ลําดบั ขอเสนอแนะ ระยะเวลาดําเนนิการ

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.อ. จิรพงศ   แจมจรรยา

( จิรพงศ   แจมจรรยา )
รองผูบังคับการโรงเรียนสุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. ปฏิบัติหนาท่ี

หัวหนาสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.
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สวนท่ี ๓ ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โรงเรียนสุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐานและตัวบงชี้การ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ รร.หนวยและเหลาสายวิทยาการของ ทบ.  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
จํานวน ๗ มาตรฐาน ๑๘ ตัวบงชี้ ดังนี้

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงช้ี ๑.๑ คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา

ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถตามจุดมุงหมาย/วัตถุประสงคของหลักสูตรสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีตามตําแหนงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของหนวยใชสอดคลองกับความตองการของ ทบ. โดยมี
กระบวนการติดตามอยางเปนระบบ มีการเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหผลท่ีมีมาตรฐาน

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาและมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบดําเนินการ ๑ ๐.๕
๒. มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ๑ ๐.๕
๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา ๑ ๐.๕
๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานตอผูสําเร็จการศึกษามี
คะแนนเฉลี่ยในระดับดีข้ึนไปทุกหลักสูตร

๑ ๐.๕

๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน ๑ ๐.๕
รวมคะแนน ๕ ๒.๕

เพ่ือประเมินคุณภาพ ผูสําเร็จการศึกษาวามีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคตรงตามจุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม
อยางไร และเม่ือไปปฏิบัติงานแลวไดนําความรูและประสบการณตาง ๆ ท่ีไดจากการศึกษาในหลักสูตร ไปใชไดตรงตาม
ความตองการของหนวยหรือไม อยางไร เพ่ือนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรตอไป รร.สุนัขทหาร ไดมีการ
ดําเนินงาน ดังนี้

๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา โดยมอบให เจาหนาท่ีมาตรฐานท่ี ๑ ตัวบงชี้ท่ี ๑.๑ เปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการดําเนินการ โดยจัดทําแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ประกอบดวยแผนงาน/
โครงการ..... (เอกสาร ๑.๑.๑.๑)

๒. มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา โดยมีกิจกรรม และไดจัดทํา
สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับเปาหมายท่ีกําหนด (เอกสาร ๑.๑.๒.๑)

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษา โดยไดแสดง
ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานตอผูสําเร็จการศึกษาประกอบดวย, ๑) ดาน
ความรูความสามารถทางดานวิชาการ, ๒)ดานทักษะพ้ืนฐานในการทํางาน, ๓)ดานบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมตาม
จุดมุงหมายของหลักสูตร, (เอกสาร ๑.๑.๓.๑) และไดรับแบบประเมินความพึงพอใจกลับคืนในแตละหลักสูตรตามตาราง
สรุปโดยนํามาแสดงเปนหลักฐานใหคณะกรรมการทราบ (เอกสาร ๑.๑.๓.๒-๓)

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานตอผูสําเร็จการศึกษามีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีข้ึนมี จํานวน ๑ หลักสูตร จากท้ังหมด ๕ หลักสูตร (อกสาร ๑.๑.๔.๑)

๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตรโดย
ไดสรุปหัวขอ/ประเด็นท่ีตองปรับปรุงพัฒนาท่ีไดจากผลการประเมินฯ ประกอบดวย.... (ระบุประเด็นท่ีตองปรับปรุง
พัฒนา) การนําผลการประเมินความพึงพอใจ ไปกําหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน
ในปตอไป .... (ระบุตัวอยางหลักสูตร/วิธีการจัดการเรียนการสอน) (เอกสาร ๑.๑.๕.๑



- ๗ -

รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๑.๑ โครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษาหลังกลับไปปฏิบัติหนาท่ี ปงบประมาณ ๒๕๖๐
๒. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการประเมินโครงการติดตามผูสําเร็จการศึกษา
๓. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๑ ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจ
๔. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๒ ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจท่ีไดรับกลับคืนทุกหลักสูตร
๕. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๓ ตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจท่ีไดรับกลับคืน
๖. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๔.๑ ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจท่ีไดรับกลับคืนทุกหลักสูตรและเอกสารการคํานวณ
๗. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๕.๑ บันทึกการประชุมประจําเดือนสรุปประเด็นการปรับปรุงพรอมแนวทางการปรับปรุง
พัฒนา

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร
ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนด สอดคลองกับความตองการของ

กองทัพบก

เกณฑการประเมิน คะแนน
คะแนนเต็ม คะแนนได

๑. มีการกําหนดคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ท่ีสามารถวัดไดทุกหลักสูตร ๑ ๐.๕
๒. มีการประเมินคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคผูสําเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตรโดยผูเรียน
ประเมินตนเองและครู อาจารยหรือคณะกรรมการเปนผูประเมิน

๑ ๐.๕

๓. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคตามหลักสูตรทุกหลักสูตร ๒ ๒
๔. มีการสรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนในรุนตอไป

๑ ๐.๕

รวมคะแนน ๕ ๓.๕
เพ่ือประเมินวาผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดหรือไม อยางไรโดยผูสําเร็จ

การศึกษาประเมินตนเองและครู-อาจารยหรือคณะกรรมการเปนผูประเมินผูสําเร็จการศึกษา รร.สุนัขทหาร ฯ
๑. มีการกําหนดคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ท่ีสามารถวัดไดทุกหลักสูตร แสดงดังตารางสรุป

คุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคท่ีครอบคลุมท้ัง ๓ ดาน ไดแก ๑) ดานความรูความสามารถทางดานวิชาการ ๒) ดานลักษณะ
พ้ืนฐานในการทํางาน(จากประสบการณในการฝกปฏิบัติ) และ ๓) ดานบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม (เอกสาร
๑.๒.๑.๑) โดยในปงบประมาณ ๒๕๖๐ รร.สุนัขทหาร ฯ สามารถกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคได ๕ หลักสูตร
เนื่องจากมีหลักสูตร ๕ หลักสูตรท่ีอาจารยตองประชุมรวมกันพิจารณาคุณลักษณะท่ีเหมาะสมครบ ๓ ดาน ซึ่งจะ
ดําเนินการใหครบในปงบประมาณ ๒๕๖๑

๒. มีการประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคผูสําเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดยผูเรียนประเมินตนเองและ
ครู อาจารยหรือคณะกรรมการเปนผูประเมิน ดําเนินการไดครบทุกหลักสูตร และไดแสดงตัวอยางแบบประเมินท่ีไดรับ
กลับคืน จํานวน ...๕...หลักสูตร (เอกสาร ๑.๒.๒.๑)

๓. ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูต ทุกหลักสูตร ชื่อผูรับผิดชอบ (ส.ท.ปริญญาฯ ) ได
สรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาได ๕ หลักสูตร จากจํานวนท้ังหมด ๕ หลักสูตร มี
จํานวนผูเรียน ๑๗๒ นาย ในจํานวนนี้มีผูเรียนท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลกัสูตรจํานวน..๑๗๒ .นาย คิดเปนรอย
ละ ๑๐๐ ของผูเรียนท่ีไดรับการประเมิน คิดเปน ๑๐๐ คะแนน (รอยละ ๙๐ ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด = ๒ คะแนน)
(เอกสาร ๑.๒.๓.๑)



- ๘ -

๔. มีการสรุปผลการประเมินและนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรุนตอไป
โดยผูรับผิดชอบ  ไดจัดการประชุมหลังจบการศึกษาและไดจัดทํารายงาน สรุปผลการประเมินและแนวทางการนําผลการ
ประเมินฯ ไปปรับปรุง คณะกรรมการฯ มีความเห็นวาควรบูรณาการขอมูลของโรงเรียนท่ีมีเพ่ือไมใหซ้ําซอนโดยนํา
คะแนนความประพฤติมารใชในการประเมินคุณลักษณะดานคุณธรรม จริยธรรมโดยไมตองประเมินใหมสําหรับหลักสูตร
ท่ีมีการสอบประมวลวิชาใชคะแนนในการวัดดานความรู และใชคะแนนฝกปฏิบัติภาคสนามมาใชใน
การประเมินดานทักษะ และความปรับการกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคกับจุดมุงหมายของหลักสูตรใหสอดคลองกัน
มากท่ีสุด  รายละเอียดในรายงานการประชุม (เอกสาร ๑.๒.๔.๑)
รายการเอกสารอางถึง
๑. เอกสารหมายเลข ๑.๒.๑.๑ หนังสืออนุมัติการกําหนดคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
๒. เอกสารหมายเลข ๑.๒.๑.๒ ตัวอยางแบบประเมินท่ีไดรับกลับคืน
๓. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๑ ตารางสรุป สรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาและ

การคํานวณ
๔. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๔.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมประจําเดือน สรุปประเด็นการปรับปรุงพรอมแนวทาง

ปรับปรุงพัฒนา

ตารางท่ี ๑ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา

ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนได
๑.๑ คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา ๕ ๒.๕
๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร ๕ ๓.๕

รวม ๑๐ ๖
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน / จํานวนตัวบงชี้ ๖ / ๒ = ๓.๐๐

ระดับคุณภาพ พอใช
การวิเคราะหมาตรฐานท่ี ๑
จุดเดน/จุดแข็ง

๑. ............
๒. .....

จุดท่ีควรพัฒนา
๑
๒

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
๑
๒



- ๙ -

มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา

ตัวบงช้ี ๒.๑ ครู อาจารย มีความรูดานวิชาการ มีประสบการณ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมีคุณธรรม
จริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

ครู อาจารยมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน และสามารถจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือใหผูเรียนมีพัฒนาการ บรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และสงเสริมใหผูเรียนทุกคนพัฒนาตนเองอยางเต็ม
ศักยภาพและมีคุณลักษณะตามจุดมุงหมายท่ีหลักสูตรกําหนด

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีการกําหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ/สมรรถนะของครู อาจารยของแตละแผนกวิชา ๑ ๑
๒. มีระเบียบ/ขอกําหนด/คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทํา
หนาท่ีสอน

๑ ๑

๓. มีฐานขอมูลครู อาจารย ท่ีแสดงถึง คุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณตามมาตรฐานท่ีกําหนด

๑ ๑

๔. ครู อาจารยมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ/สมรรถนะตามท่ีกําหนด ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ ของครูอาจารยท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน

๑ ๑

๕. ครู อาจารยปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร ๑ ๑
รวมคะแนน ๕ ๕

เพ่ือใหสถานศึกษามีครู อาจารยท่ีมีความรู สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามระเบยีบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครูและ มีระบบในการพัฒนามาตรฐานครู อาจารยอยางตอเนื่อง และใช
เปนขอมูลสําหรับใหผูบริหารใชในการสรรหาและพัฒนาอาจารยรวมท้ังสรางความม่ังใจใหผูบังคับบัญชา/หนวยใชและผู
เขารับการศึกษาวาสถานศึกษามีครูอาจารยท่ีมีคุณภาพตอไป รร.สุนัขทหาร ฯ ไดมีการดําเนิน ดังนี้

๑. มีการกําหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ/สมรรถนะของครู อาจารยของแตละแผนกวิชา (เอกสาร ๒.๑.๑.๑)
๒. มีระเบียบ/ขอกําหนด/คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน

(เอกสาร ๒.๑.๒.๑)
๓. มีฐานขอมูลครู อาจารย ท่ีแสดงถึง คุณวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด (เอกสาร ๒.๑.๓.๑)
๔. ครู อาจารยมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ/สมรรถนะตามท่ีกําหนด ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของครู

อาจารยท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน (เอกสาร ๒.๑.๔.๑)
๕. ครู อาจารยปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร (เอกสาร ๒.๑.๕.๑)

รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๒.๑.๑.๑ อฉก.๓๔๐๐ ของ รร.สุนัขทหารฯ
๒. เอกสารหมายเลข ๒.๑.๒.๑ คําสั่ง รร.สุนัขทหาร เรื่อง การจัดสวนราชการ, กําหนดหนาท่ี
๓. เอกสารหมายเลข ๒.๑.๓.๑ ประวัติกําลังพลของ รร.สุนัขทหารฯ
๔. เอกสารหมายเลข ๒.๑.๔.๑ คุณสมบัติครูฝกสุนัขทหาร และนายทหารควบคุมการฝก
๕. เอกสารหมายเลข ๒.๑.๕.๑ คําสั่ง ศสท. การฝกทบทวนบุคคลทามือเปลา



- ๑๐ -

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ ครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ
ครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุนไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ เชน ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม

วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังใน/ตางประเทศ/พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและมีการ
นําความรูกลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีแผนการบริหารและพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ๑ ๑
๒. ครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณอยาง
นอย ๑ ครั้ง หรือ > ๑๐ ชัว่โมง/คน/ป

๑ ๑

๓. มีการนําความรูท่ีไดรับจากการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ มาใชประโยชน ไมนอยกวารอย
ละ ๘๐ ของผูเขารับการอบรม/ศึกษาท้ังหมด

๑ ๐.๕

๔. มีการประเมินความสําเร็จตามเปาหมายของแผนงานหรือโครงการฯ และมีการนําผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา

๒ ๒

รวมคะแนน ๕ ๔.๕

เพ่ือพัฒนาครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาดวยการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ อยางตอเนื่องทัน
ตอวิทยาการสมัยใหมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รร.สุนัขทหารฯ ไดมีการดําเนิน ดังนี้

๑. มีแผนการบริหารและพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (เอกสาร ๒.๒.๑.๑)
๒. ครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณอยางนอย ๑ ครั้ง

หรือ > ๑๐ ชั่วโมง/คน/ป (เอกสาร ๒.๒.๒.๑)
๓. มีการนําความรูท่ีไดรับจากการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ มาใชประโยชน ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของผู

เขารับการอบรม/ศึกษาท้ังหมด (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 -

ตารางท่ี ๒ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๒ ครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาไดรับการเพ่ิมพูน
ความรู/ประสบการณ

ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนได
๑.๑ ครู อาจารย มีความรูดานวิชาการ มีประสบการณ มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนมีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

๕ ๕

๑.๒ ครู อาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษาไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ ๕ ๔.๕
รวม ๑๐ ๙.๕

คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (หาร) จํานวนตัวบงชี้ ๙.๕ / ๒ = ๔.๗๕
ระดับคุณภาพ ดีมาก

การวิเคราะหมาตรฐานท่ี ๒
จุดเดน/จุดแข็ง

๑. ............
๒. .....

จุดท่ีควรพัฒนา
๑
๒

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
๑
๒



- ๑๒ -

มาตรฐานท่ี ๓ การพัฒนาหลักสูตและคุณภาพการเรียนการสอน
ตัวบงช้ี ๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีตรงกับความตองการของ ทบ. สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธ
กิจของสถานศึกษาและหนวยตนสังกัด มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรใหมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกองทัพบกและหนวยท่ีเก่ียวของ มีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มีคณะกรรมการการพัฒนา
หลักสูตร มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางหนวยท่ีเก่ียวของ (หนวยใช,หนวยตนสังกัดของผูเรียน)
มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด มีการนําผลประเมินความพึงพอใจของหนวยใชตอผูสําเร็จ
การศึกษา มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรใหมีความจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุก
หลักสูตรท่ีเปดสอน

๑ ๑

๒. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร ๑ ๑
๓. มีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ ทบ./
หนวยท่ีเก่ียวของ/สถานการณปจจุบันและอนาคต

๑ ๐.๕

๔. หลักสูตรท่ีเปดการศึกษาในปงบประมาณนั้นจะตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติมาแลว
ไมเกิน ๕ ป  นับจากวันท่ีไดรับอนุมัติครั้งสุดทาย

๑ ๐.๕

รวมคะแนน ๔ ๓

มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยอยางเปนระบบ รร.สุนัขทหาร ฯ ไดมีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรใหมีความจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปดสอน

(เอกสาร ๓.๑.๑.๑)
๒. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร (เอกสาร ๓.๑.๒.๑)
๓. มีการดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของ ทบ./หนวยท่ี

เก่ียวของ/สถานการณปจจุบันและอนาคต (เอกสาร ๓.๑.๓.๑)
๔. หลักสูตรท่ีเปดการศึกษาในปงบประมาณนั้นจะตองเปนหลักสูตรท่ีไดรับอนุมัติมาแลวไมเกิน ๕ ป  นับจาก

วันท่ีไดรับอนุมัตคิรั้งสุดทาย (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 -

ตัวบงช้ี ๓.๒ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

สถานศึกษาดําเนินการใหครู อาจารย จัดทําแผนการเรียนรู/แผนการสอนรายวิชา โดยจัดการเรียนการ
สอนท่ียึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ มุงเนนสมรรถนะของผูเรียนตามหลักสูตร และบูรณาการ จริยธรรม คานิยม ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงคุณลักษณะท่ีพ่ึงประสงค

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชา (วิชาหลัก) ๑ ๐.๕
๒. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน ๑ ๐.๕
๓. มีการประชุมเตรียมความพรอมดนการจัดการเรียนการสอนกอนเปดศึกษา และหลังปด
การศึกษา

๑ ๐.๕

๔. มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร ๑ ๐.๕
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๑ ๐.๕

รวมคะแนน ๕ ๒.๕

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



- ๑๔ -

ตัวบงช้ี ๓.๓ กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังนี้กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนใหดําเนินการในรูปของการศึกษาเปนคณะ หรือการสอนเชิงอภิปราย เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณ
ระหวางผูสอนกับผูเรียนหรือระหวางผูเรียนดวยกัน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาคนควาดวยตนเองมีการเตรียมการศึกษา
ลวงหนาท่ีกอนเขารับการศึกษา โดยอาศัยหองสมุดท่ีกองทัพบกจัดตั้งข้ึน หรือแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด
สําหรับการศึกษาในสถานศึกษาใหใชเวลาใหเกิดประโยชนกับการฝกปฏิบัติหรือเรื่องท่ีตองปฏิบัติงานรวมกัน

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย ๑ ๑
๒. มีการสงเสริมใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงาน/กองทัพ
สังคมและการประยุกตได

๑ ๑

๓. มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและ
นอกหองเรียน

๑ ๑

๔. มีการใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู ๑ ๑
๕. มีการประเมินผลการดําเนินงานในเกณฑท่ี๑-๔ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ

๑ ๑

รวมคะแนน ๕ ๕

เพ่ือใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญโดยใชรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย รร.
สุนัขทหารฯ   มีการดําเนิน ดังนี้

๑. มีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลาย (เอกสาร ๓.๓.๑.๑)
๒. มีการสงเสริมใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการท่ีเชื่อมโยงกับหนวยงาน/กองทัพ สังคมและการ

ประยุกตได (เอกสาร ๓.๓.๒.๑)
๓. มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเองและการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและนอกหองเรียน

(เอกสาร ๓.๓.๓.๑)
๔. มีการใชเทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู (เอกสาร ๓.๓.๔.๑)
๕. มีการประเมินผลการดําเนินงานในเกณฑท่ี ๑-๔ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน

การสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ (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 -

ตัวบงช้ี ๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
สถานศึกษาไดดําเนินการให ครู อาจารยหรือคณะกรรมการ กําหนดหลักเกณฑ ระเบียบ วิธีการวัด

และประเมินผลและแจงใหผูเรียนทราบกอนการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเปนไป
ตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอน โดยใชวิธกีารวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะ
วิชา ตลอดจนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีไดรับการรับรองจากสถานศึกษาหรือหนวยตนสังกัด
และมีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการวัดและประเมินผล

๑ ๑

๒. มีการแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนเรียน ๑ ๐.๕
๓. มีการดําเนินการวัดความรู ความสามารถ ทักษะกอน และหลังเขารับการศึกษา (Pre-test
และ Xomprehensive  examination)

๑ ๑

๔. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนการสอน ๑ ๐.๕
๕. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน แตละวิชาใหมีคุณภาพ ๑ ๐.๕

รวมคะแนน ๕ ๓.๕

เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับผูเรียนและผูท่ีเก่ียวของวาสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลท่ีมีมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพ และใหการวัดและประเมินผลเปนเครื่องมือสะทอนประสิทธิภาพการเรียนรูอยางแทจริง  รร.สุนัขทหารฯ
มีการดําเนิน ดังนี้

๑. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีไดรับการรับรองจากสถานศึกษาหรือหนวยตนสังกัด 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 รายงานผลท่ีไดจากการวัดผลไปพัฒนาผูเรียน
๕. เอกสารหมายเลข ๓.๔.๕.๑ มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ



- ๑๖ -

ตัวบงช้ี 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 รวมท้ัง
แหลงฝกปฏิบัติใหกับผูเรียนอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู และนําผลการประเมินท่ีได ไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีแผนการจัดหาและระบบการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ
เทคโนโลยี การใหบริการรวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติ

๑ ๐.๕

๒. มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน ๑ ๑
๓. มีบุคลากรดูแลรักษา และปรนนิบัติบํารุงอุปกรณใหมีประสิทธิภาพ ๑ ๐.๕
๔. มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ
รวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติ

๑ ๑

๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ๑ ๐.๕
รวมคะแนน ๕ ๓.๕

เพ่ือใหมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูเพียงพอ และพรอมตอการจัดการเรียนการสอนและมีการบริหารอยาง
เปนระบบ  รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน ดังนี้

๑. มีแผนการจัดหาและระบบการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณเทคโนโลยี การ
ใหบริการรวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติ (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 การใหบริการรวมท้ังแหลงฝก

ปฏิบัติ (เอกสาร ๓.๕.๔.๑)
๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (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 -

ตัวบงช้ี ๓.๖ การนําผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน

สถานศึกษามีการสนับสนุนการใชสิ่งอุปกรณท่ีเปนผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการ
สอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหสูงข้ึน มีการพัฒนาความรวมมือดานวิชาการและดาน
อาจารยกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการรวมกัน สงเสริมการนําองคความรู/เทคโนโลยีมาใชมีการ
จัดการเรียนการสอนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) เพ่ือชดเชยขอจํากัดดานงบประมาณ และนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาชวยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพ้ืนฐานหรือวิชาท่ีสามารถศึกษาไดดวยตนเองและ
ประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีแผนการนําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ๑ ๐.๕
๒. มีการจัดการเรียนการสอนโดยนําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช ๑ ๐.๕
๓. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีนําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชและนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

๑ ๐.๕

๔. มีความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือใหเกิดการพัฒนารวมกันดานวิชาการและเทคโนโลยี ๑ ๐.๕
๕. ครูอาจารยนําวิทยาการ เทคโนโลยี องคความรู ท่ีพัฒนาข้ึนหรือผลจากบุคคลหรือหนวยงาน
อ่ืนไดพัฒนาข้ึนมาใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน

๑ ๐.๕

รวมคะแนน ๕ ๒.๕

เพ่ือใหครูอาจารยนําผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชพัฒนาการเรียนการสอน รร.สุนัขทหาร
ฯ มีการดําเนิน ดังนี้

๑. มีแผนการนําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน (เอกสาร ๓.๖๑.๑)
๒. มีการจัดการเรียนการสอนโดยนําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช (เอกสาร ๓.๖.๒.๑)
๓. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีนําวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชและนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนา (เอกสาร ๓.๖.๓.๑)
๔. มีความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือใหเกิดการพัฒนารวมกันดานวิชาการและเทคโนโลยี (เอกสาร ๓.๖.๔.๑)
๕. ครูอาจารยนําวิทยาการ เทคโนโลยี องคความรู ท่ีพัฒนาข้ึนหรือผลจากบุคคลหรือหนวยงานอ่ืนไดพัฒนาข้ึน

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 รายงานผลท่ีไดรับจากการพัฒนา
๕. เอกสารหมายเลข ๓.๖.๕.๑ การคํานวณรอยละของครูท่ีนําวิทยาการเทคโนโลยีมาใชประโยชน



- ๑๘ -

ตารางท่ี ๓ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๓ การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนได
๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ๔ ๓
๓.๒ คุณภาพการจัดการเรียนการสอน ๕ ๒.๕
๓.๓ กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๕ ๒.๕
๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล ๕ ๓.๕
๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ๕ ๓.๕
๓.๖ การนําผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอน ๕ ๒.๕

รวม ๒๙ ๑๗.๕
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน / จํานวนตัวบงชี้ ๑๗.๕ / ๖ = ๒.๙๒

ระดับคุณภาพ พอใช

การวิเคราะหมาตรฐานท่ี ๓
จุดเดน/จุดแข็ง

๑. ............
๒. .....

จุดท่ีควรพัฒนา
๑
๒

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
๑
๒



- ๑๙ -

มาตรฐานท่ี ๔ การผลิตผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัยและนํามาใชประโยชน

ตัวบงช้ี ๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสรางผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัยและนํามาใช
ประโยชน

สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสนับสนุน การสรางผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัย
ตามความชํานาญ ตามความตองการ/ตามความพรอมของสถานศึกษาเพ่ือใหไดผลท่ีเกิดประโยชนตอการจัดการเรียนการ
สอนและการพัฒนาสถานศึกษา โดยมุงสงเสริมให ครู อาจารยสรางผลงานและนํามาใชประโยชน

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัย ตามความตองการหรือความพรอม
ของสถานศึกษา

๑ ๐.๕

๒. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพและรับรองการนําผลงานไปใชประโยชน ๑ ๐.๕
๓. มีผลงานจากการดําเนินการตามเกณฑขอท่ี ๑ และมีการเผยแพรผลงานในชองทางตาง ๆ ๑ ๐.๕
๔. ครู อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรูในเรื่องเก่ียวของกับ การสรางผลงานทางวิชาการ/งาน
สรางสรรค/งานวิจัย และมีผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด

๑ ๐.๕

๕. มีการประเมิน แผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัย เกณฑ
ขอท่ี ๑ และนําผลไปปรับปรุงพัฒนา

๑ ๐.๕

รวมคะแนน ๕ ๒.๕

เพ่ือใหครูอาจารยสรางผลงานทางวิชาการ/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. มีผลงานจากการดําเนินการตามเกณฑขอท่ี ๑ และมีการเผยแพรผลงานในชองทางตาง ๆ (เอกสาร

๔.๑.๓.๑)
๔. ครู อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรูในเรื่องเก่ียวของกับ การสรางผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/

งานวิจัย และมีผลงานทางวิชาการเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด (เอกสาร ๔.๑.๔.๑)
๕. มีการประเมิน แผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัย เกณฑขอท่ี 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 อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู
๕. เอกสารหมายเลข ๔.๑.๕.๑ แบบประเมินแผนงาน



- ๒๐ -

ตารางท่ี ๔ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๔ การผลิตผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัยและนํามาใช
ประโยชน

ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนได
๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสรางผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค/งานวิจัยและ
นํามาใชประโยชน

๕ ๒.๕๐

รวม ๕ ๒.๕๐
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (/) จํานวนตัวบงชี้ ๒.๕ / ๑ = ๒.๕๐

ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุง
การวิเคราะหมาตรฐานท่ี ๔
จุดเดน/จุดแข็ง

๑. ............
๒. .....

จุดท่ีควรพัฒนา
๑
๒

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
๑
๒



- ๒๑ -

มาตรฐานท่ี ๕ การบริการวิชาการ

ตัวบงช้ี ๕.๑ การบริการวิชาการตามความชํานาญท่ีเปนประโยชนตอกองทัพ/ชุมชน/สังคม

สถานศึกษา สนับสนุนใหครูอาจารยนําความรูและประสบการณตามความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการ
แกหนวยงานตาง ๆ เชน หนวยงานใน ทบ. หนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน และชุมชนหรือสังคม เปนตน ท้ังนี้
ใหเปนไปตามความพรอมของสถานศึกษาโดยไมกระทบตอภารกิจหลักของสถานศึกษา

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีแผนการบริการวิชาการตามความชํานาญท่ีเปนประโยชนตอกองทัพบก/ชุมชน/สังคม ๑ ๑
๒. มีกิจกรรมการบริการวิชาการตามเกณฑขอท่ี ๑ ๑ ๐.๕
๓. ครู อาจารยมีสวนรวมในการดําเนินงานและเผยแพรผลงาน ๑ ๐.๕
๔. มีการประเมินแผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการ ๑ ๐.๕
๕. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการ ๑ ๐.๕

รวมคะแนน ๕ ๓

เพ่ือใหมีการนําความรู ความชํานาญของสถานศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนกับหนวยงานภายนอก และเปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูกับหนวยงานภายนอกเพ่ือนํากลับมาใชในสถานศึกษา รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน  ดังนี้

๑. มีแผนการบริการวิชาการตามความชํานาญท่ีเปนประโยชนตอกองทัพบก/ชุมชน/สังคม (เอกสาร ๕.๑.๑.๑)
๒. มีกิจกรรมการบริการวิชาการตามเกณฑขอท่ี 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 -

ตารางท่ี ๕ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๕ การบริการวิชาการ

ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนได
๕.๑ การบริการวิชาการตามความชํานาญท่ีเปนประโยชนตอกองทัพ/ชุมชน/สังคม ๕ ๓

รวม ๕ ๓
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (หาร) จํานวนตัวบงชี้ ๓ / ๑ = ๓

ระดับคุณภาพ พอใช

การวิเคราะหมาตรฐานท่ี ๕
จุดเดน/จุดแข็ง

๑. ............
๒. .....

จุดท่ีควรพัฒนา
๑
๒

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
๑
๒



- ๒๓ -

มาตรฐานท่ี ๖ การปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปนพลเมืองท่ีดีนํามาใชประโยชน

ตัวบงช้ีท่ี ๖.๑ กิจกรรมการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปนพลเมืองท่ีดี
สถานศึกษาจัดกิจกรรม ใหผูเรียน เขารวม กิจกรรมปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร และความ

เปนพลเมืองท่ีดี ผานกิจกรรม ๕ ดาน ไดแก ๑) ดานการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณความรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริยและการสงเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข, ๒) ดาน
เสริมสราง พัฒนาภาวะผูนําและการปลูกฝงการเปนทหารอาชีพ, ๓) ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, ๔) ดานอนุรักษ
สิ่งแวดลอม, ๕) ดานการกีฬาและนันทนาการ

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีแผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝงอุดมการณ สรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปน
พลเมืองท่ีดี

๑ ๐.๕

๒. มีการดําเนินกิจกรรมการปลูกฝกอุดมการณ สรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปน
พลเมืองท่ีดี

๑ ๐.๕

๓. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑขอ ๒ ๑ ๐.๕
๔. มีการนําผลการประเมินจากเกณฑขอท่ี ๓ ไปปรับปรุงพัฒนา ๑ ๐.๕

รวมคะแนน ๔ ๒.๐

เพ่ือปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหารและความเปนพลเมืองท่ีดีใหแกผูเรียน รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน
ดังนี้

๑. มีแผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝงอุดมการณ สรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปนพลเมืองท่ีดี (เอกสาร
๖.๑.๑.)

๒. มีการดําเนินกิจกรรมการปลูกฝกอุดมการณ สรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปนพลเมืองท่ีดี (เอกสาร
๖.๑.๒.๑)

๓. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑขอ ๒ (เอกสาร ๖.๑.๓.๑)
๔. มีการนําผลการประเมินจากเกณฑขอท่ี 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 -

ตารางท่ี ๖ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๖ การปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปน
พลเมืองท่ีดีนํามาใชประโยชน

ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนได
๖.๑ กิจกรรมการปลูกฝงและสรางเสริมอุดมการณทหาร และความเปนพลเมืองท่ีดี ๔ ๒.๐

รวม ๔ ๒.๐
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (/) จํานวนตัวบงชี้ ๒.๐ / ๑ = ๒.๐

ระดับคุณภาพ ตองปรับปรุง

การวิเคราะหมาตรฐานท่ี ๖
จุดเดน/จุดแข็ง

๑. ............
๒. .....

จุดท่ีควรพัฒนา
๑
๒

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
๑
๒



- ๒๕ -

มาตรฐานท่ี ๗ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ตัวบงช้ี ๗.๑ มีแผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษามีการกําหนด ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนแมบท ท่ีครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาในดานตาง ๆ ท่ีสอดคลองกับ นโยบาย วิสัยทัศนและพันธกิจของหนวยเหนือ มีการจัดทําแผนการดําเนินการท่ี
สอดคลองกับแผนแมบท มีการกําหนดอัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษาและเอกลักษณของสถานศึกษาและเปาหมายใน
การจัดการศึกษาภายใตบริบทของกองทัพบกอยางชัดเจน

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
(แผน ๕ ป) และมีการประชาสัมพันธ

๑ ๑

๒. มีแผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติการประจําปท่ี สอดคลองกับแผนแมบท ๑ ๑
๓. มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ ๑ ๑
๔. มีการประเมินผลแผนงานและโครงการตามเปาหมายท่ีกําหนด ๑ ๑
๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติงานประจําป

๑ ๑

รวมคะแนน ๕ ๕

เพ่ือใหสถานศึกษามีการพัฒนาอยางตอเนื่องอยางเปนระบบและมีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน รร.สุนัขทหารฯ
มีการดําเนิน ดังนี้

๑. มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา(แผน ๕ ป)
และมีการประชาสัมพันธ (เอกสาร ๗.๑.๑.๑)

๒. มีแผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติการประจําปท่ี สอดคลองกับแผนแมบท (เอกสาร ๗.๑.๒.๑)
๓. มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการ (๗.๑.๓.๑)
๔. มีการประเมินผลแผนงานและโครงการตามเปาหมายท่ีกําหนด (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 -

ตัวบงช้ี ๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนระบบ
ผูบริหารสถานศึกษามีการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลท้ัง

ในระยะสั้นและระยะยาว มีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีการจัดทําโครงสรางของหนวยงาน โครงสรางการบริหารงาน และการกําหนดหนาท่ีการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน

๑ ๑

๒. มีกําลังพลรับรู เขาใจ วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนแมบท อัตลักษณ และเอกลักษณ นโยบาย
และแผนงานของสถานศึกษาและบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงาน

๑ ๑

๓. มีการดําเนินการตามบทบาทหนาท่ี ๑ ๑
๔. มีการติดตามงานและรายงานอยางเปนระบบและนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร ๑ ๑
๕. ศักยภาพระบบฐานขอมูลสําหรับผูบริหารเพ่ือการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ๑ ๑

รวมคะแนน ๕ ๕

เพ่ือใหผูบริหารปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอยางเปนระบบ เปนไปตาม
แผนงานท่ีกําหนดและใหกําลังพลมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน ดังนี้

๑. มีการจัดทําโครงสรางของหนวยงาน โครงสรางการบริหารงาน และการกําหนดหนาท่ีการปฏิบัติงานของ
หนวยงานตาง ๆ ภายในสถานศึกษาอยางชัดเจน (เอกสาร ๗.๒.๑.๑)

๒. มีกําลังพลรับรู เขาใจ วิสัยทัศน พันธกิจ และแผนแมบท อัตลักษณ และเอกลักษณ นโยบายและแผนงาน
ของสถานศึกษาและบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงาน (เอกสาร ๗.๒.๒.๑

๓. มีการดําเนินการตามบทบาทหนาท่ี (เอกสาร ๗.๒.๓.๑)
๔. มีการติดตามงานและรายงานอยางเปนระบบและนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหาร (เอกสาร

๗.๒.๔.๑)
๕. ศักยภาพระบบฐานขอมูลสําหรับผูบริหารเพ่ือการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (เอกสาร

๗.๒.๕.๑)

รายการเอกสารอางอิง
๑. เอกสารหมายเลข ๗.๒.๑.๑ คําสั่ง รร.สุนัขหาร  เรื่อง การจัดสวนราชการ กําหนดหนาท่ีและมอบหมายงานใหปฏิบัติ
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
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ตัวบงช้ี ๗.๓ การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
สถานศึกษามีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูองคกรแหงการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน

สถานศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในสถานศึกษาสามารถ
เขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ กระบวนการในการบริหารจัดการ
ความรูประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยน
ความรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีแผนงานการจัดการความรูของสถานศึกษา ๑ ๑
๒. มีการดําเนินงานจัดการความรูตามแผนงาน/โครงการจัดการความรูของสถานศึกษาโดยใช
กระบวนการจัดการความรู

๑ ๑

๓. มีผลงานท่ีไดจากการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู ๑ ๑
๔. มีการนําผลงานท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชประโยชน ๑ ๑
๕. มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการฯ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
จัดการความรู

๑ ๑

รวมคะแนน ๕ ๕

เพ่ือใหบุคลากรในสถานศึกษารวมกันพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู รร.สุนัขทหารฯ มีการ
ดําเนิน ดังนี้

๑. มีแผนงานการจัดการความรูของสถานศึกษา (เอกสาร ๗.๓.๑.๑)
๒. มีการดําเนินงานจัดการความรูตามแผนงาน/โครงการจัดการความรูของสถานศึกษาโดยใชกระบวนการ

จัดการความรู (เอกสาร ๗.๓.๒.๑)
๓. มีผลงานท่ีไดจากการดําเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู (เอกสาร ๗.๓.๓.๑)
๔. มีการนําผลงานท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชประโยชน (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 จากการนําผลงานท่ีไดรับไปใชประโยชน
๕. เอกสารหมายเลข ๗.๓.๕.๒ บันทึกประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลแผนงาน
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ตัวบงช้ี ๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
สถานศึกษามีระบบการจัดหาและจัดสรรงบประมาณ มีแผนการใชจาย/บริหารงบประมาณ ท่ีสามารถ

ผลักดันใหสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมระเบียบ/หลักเกณฑ การงบประมาณใหมีการจัดสรร
งบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบ มีการวิเคราะหทางการเงิน เชน
งบสื่อ/โสตทัศนูปกรณ/อุปกรณการฝก/เครื่องชวยฝก/นวัตกรรมการสรางองคความรู ระบบหองสมุด ระบบสารสนเทศ
รวมท้ังงบพัฒนา งบดําเนินงานตามแนวทางท่ี ทบ.กําหนด  เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาทําความเขาใจกับการวิเคราะห
ทางการเงิน ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณของหนวย ท่ีเนนความ
โปรงใส ความถูกตองใชงบประมาณอยางคุมคา มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีระเบียบและหลักเกณฑในการจัดทํางบประมาณเปนเอกสารอางอิงในการดําเนินงาน ๑ ๑
๒. จัดทําคําของบประมาณ/เสนอความตองการงบประมาณ สอดคลองกับภารกิจ/แผนงาน/
โครงการท่ีกําหนดไว และสงให ยศ.ทบ. ตามเวลาท่ีกําหนด

๑ ๐.๕

๓. มีแผนและการใชจาย/บริหารงบประมาณอยางถูกตอง เปนไปตามระเบียบของ ทบ. เนน
ความ ประหยัด คุมคา คุมทุน

๑ ๑

๔. มีการติดตาม เรงรัด และตรวจสอบการใชจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย มีการ
รายงานผลนําเรียนผูบังคับบัญชาทราบ

๑ ๑

๕. มีผลการคํานวณงบประมาณเพ่ือแสดงศักยภาพดานการเงินและงบประมาณ ๑ ๑
รวมคะแนน ๕ ๔.๕

เพ่ือใหสถานศึกษามีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ รร.สุนัขทหารฯ มีการดําเนิน ดังนี้
๑. มีระเบียบและหลักเกณฑในการจัดทํางบประมาณเปนเอกสารอางอิงในการดําเนินงาน (เอกสาร ๗.๔.๑.๑)
๒. จัดทําคําของบประมาณ/เสนอความตองการงบประมาณ สอดคลองกับภารกิจ/แผนงาน/โครงการท่ีกําหนด

ไว และสงให ยศ.ทบ. ตามเวลาท่ีกําหนด (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. มีผลการคํานวณงบประมาณเพ่ือแสดงศักยภาพดานการเงินและงบประมาณ (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)
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ตัวบงช้ี ๗.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและมีการจัดทํารายงาน

การประเมินตนเองอยางตอเนื่องทุกป มีการนําขอเสนอแนะท่ีไดจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ไป
ปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม
ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

เกณฑการประเมิน
คะแนน

คะแนนเต็ม คะแนนได
๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา ๑ ๐.๕
๒. มีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามขอ ๑ ๑ ๐.๕
๓. มีระบบสารสนเทศดานการประกันคุณภาพการศึกษาบนเว็บไซตของสถานศึกษา ๑ ๐.๕
๔. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียนปละ ๑
ครั้ง และจัดทํารายงานการประเมินตนเองสงตามเวลาท่ีกําหนด

๑ ๐.๕

๕. มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน ตามขอ ๑ และสรุปผลเพ่ือนําไปกําหนด
แนวทางปรับปรุงพัฒนาตอไป

๑ ๐.๕

รวมคะแนน ๕ ๒.๕

เพ่ือใหสถานศึกษามีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 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

รายงานการประเมินตนเองสงตามเวลาท่ีกําหนด (เอกสาร ๗.๕.๔.๑)
๕. มีการประเมินความสําเร็จของการดําเนินงาน ตามขอ ๑ และสรุปผลเพ่ือนําไปกําหนดแนวทางปรับปรุง

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 -

ตารางท่ี ๗ สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๗ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

ตัวบงชี้ คะแนนเต็ม คะแนนได
๗.๑ มีแผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา ๕ ๕
๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอยางเปนระบบ ๕ ๕
๗.๓ การพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู ๕ ๕
๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ ๕ ๔.๕
๗.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา ๕ ๒.๕

รวม ๒๕ ๒๒
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (หาร) จํานวนตัวบงชี้ ๒๒ / ๕ = ๔.๔

ระดับคุณภาพ ดี

การวิเคราะหมาตรฐานท่ี ๗
จุดเดน/จุดแข็ง

๑. ............
๒. .....

จุดท่ีควรพัฒนา
๑
๒

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา
๑
๒



- ๓๑ -

การวิเคราะหภาพรวมระดับสถานศึกษา

ตารางท่ี ๘ สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
มาตรฐาน น้ําหนัก คะแนนx

น้ําหนัก
คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

๑. คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ๑๐ ๓๐.๐๐ ๓.๐๐ พอใช
๒. คุณภาพครู อาจารย และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา ๑๕ ๗๑.๒๕ ๔.๗๕ ดีมาก
๓. การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน ๓๐ ๘๗.๖๐ ๒.๙๒ พอใช
๔. การสรางผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสรางสรรคและการนํามาใช
ประโยชน

๑๐ ๒๕.๐๐ ๒.๕๐ ตอง
ปรับปรุง

๕. การบริการทางวชิาการ ๕ ๑๕.๐๐ ๓.๐๐ พอใช
๖. การปลูกฝงอุดมการณและการเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีดี ๕ ๑๕.๐๐ ๓.๐๐ พอใช
๗. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๒๕ ๑๑๐.๐๐ ๔.๔๐ ดี

รวม ๑๐๐ ๓๕๓.๘๕ -
คะแนนเฉลี่ย = ผลรวมของคะแนน (/) น้ําหนัก ๓๕๓.๘๕ / ๑๐๐ = ๓.๕๓

ระดับคุณภาพ ดี

การวิเคราะหภาพรวมระดับสถาบัน
จุดเดน/จุดแข็ง
๑. ..........
๒. ........

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเรงดวน
๑. ...
๒. ...
๓. ...

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ...
๒. ...
๓. ...



สวนที่ ๕
ภาคผนวก



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

ศสท.กส.ทบ.

รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.

ฝายเตรียมการกองบังคับการ

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

กส.ทบ.

ฝายสนับสนุนแผนกการศึกษา

๓๒๓๓๒-

กองรอยนักเรียน



- ๓๓ -



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

การประกันคุณภาพการศึกษา

- การจัดหลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอน
- การวัดผล / ประเมินผล
- การพัฒนาครู / อาจารย การวิจัย / ผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค

- การฝกอบรมวิจัย
- การสนับสนุนโครงการวิจัย

- กิจกรรมพัฒนานักเรียน
- การปกครอง
- การกีฬา / นันทนาการ

การบริหารทรัพยากร

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
- พิธีการตาง ๆ
- จริยธรรม / คุณธรรม
- วัฒนธรรมองคกรทหาร

ธุรการและประชาสัมพันธ การบริหารบุคคล การพัฒนาครู-อาจารย

การพัฒนาบุคลากร
สวนสนับสนุนการบริการวิชาการแกสังคม

การทองเท่ียวในหนวยทหาร

การเงินและงบประมาณ

-๓๔
-



- ๓๕ -









- ๓๙ -

(สําเนา)

ครุฑ

คําสั่งคณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ  ทบ.
ท่ี ๑๔๙/๒๕๕๐

เรื่อง   แตงตัง้คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา ของ  รร.สท.ศสท.กส.ทบ.
----------------------------------------------

เพ่ือใหการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  ตามคําสั่งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ  ทบ. ท่ี ๑/๒๕๕๐ เรื่อง  แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ  ทบ. ลง ๑ พ.ค.๕๐ จึงใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เพ่ือรับผิดชอบดําเนินงาน  พรอมท้ังกําหนดอํานาจและ
หนาท่ีของ  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. เปนกรรมการท่ีปรึกษา
๑.๑๑ นายทหารสัตวแพทยใหญ (สุนัข) ศสท.กส.ทบ. เปนกรรมการท่ีปรึกษา
๑.๑๒ หัวหนากองบังคับการโรงเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ
๑.๑๓ ประจํากองบังคับการโรงเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ

๒. อํานาจและหนาท่ีของคณะอนุกรรมการ
๒.๑ ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาของ  รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ท้ังในเรื่องหลักสูตร,

บุคลากรทางการศึกษา, สื่อการเรียนการสอน, สถานศึกษาของ ทบ., ผูเขารับการศึกษา ระบบการฝก และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ  ตามกรอบแนวทางท่ีคณะกรรมการฯ  กําหนด เพ่ือใหการผลิตและการเพ่ิมพูนความรูของกําลังพลทุกระดับ
เปนไปในแนวทางเดียวกันอยางสอดคลองตอเนื่อง  และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอความสําเร็จในการปฏิบัติ
ภารกิจของหนวยรูปแบบอ่ืน  ๆ ได โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกหลักสูตรผูบังคับสุนัขทหาร ทุกหนาท่ี

๒.๒ ใหคณะอนุกรรมการ ฯ จัดการประชุม อยางนอยปละ ๓ ครั้ง  และให  ศสท.กส.ทบ. ใหการ
สนับสนุนการดําเนินการของคณะอนุกรรมการ ฯ อยางเต็มขีดความสามารถ เม่ือไดรับการรองขอ  ตลอดจนนําผลการ
ประชุมของคณะอนุกรรมการฯ  ไปดําเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบการศึกษาใหเปนเปนแบบรูปธรรมตอไป

/ ๒.๓ ...



- ๔๐ -

๒.๓ ให เลขานุการ คณะอนุกรรมการฯ สรุปผลการประชุมแจกจายใหผูท่ีเก่ียวของ และรายงานผลการ
ประชุม ตลอดจนความคืบหนาในการดําเนินการตามผลการปฏิบัติให  ทบ. (ผาน กส.ทบ.) แลวรายงานหนวยเหนือ ตอไป

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง    ณ    วันท่ี ๒๖ กรกฎาคม    พ.ศ.๒๕๕๐

(ลงชื่อ) พล.ต. บุญสราง มานะธรรม
( บุญสราง มานะธรรม )

จก.กส.ทบ.



- ๔๑ -

(สําเนา)

ครุฑ
คําสั่งศูนยการสุนัขทหาร

(เฉพาะ)
ท่ี ๓๑๗/๔๙

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.
-------------------------------

ตามคําสั่ง ศสท.กส.ทบ. (เฉพาะ) ท่ี 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 เพ่ือใหงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ  รร.สท.ศสท.กส.ทบ. เปนไปดวยความเรียบรอยเหมาะสม และเปน
ปจจุบันจึงใหยกเลิก คําสั่ง ศสท. (เฉพาะ) ท่ี ๕๕/๔๕ ลง ๘ มี.ค.๔๕ เสียท้ังสิ้น 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. อํานาจและหนาท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๑ พิจารณา ศึกษา  วิเคราะหรูปแบบแนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๒ พิจารณากําหนดนโยบาย  แผน  และวิธีดําเนินการจัดทํางานประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๓ พิจารณากําหนดเกณฑการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๔ แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
๒.๕ ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี  ผบ.ศสท.กส.ทบ. มอบหมาย

๓. อ่ืน ๆ ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีเรียกเอกสาร หลักฐานขอมูลใด ๆ ท่ีเก่ียวของและจําเปนตอการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา หรือเชิญผูเก่ียวของมาชี้แจง และใหขอมูลไดตามความเหมาะสม

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง   ณ   วันท่ี ๑๒ ธันวาคม    พ.ศ.๒๕๔๙

(ลงชื่อ) พ.อ.สมศักดิ์     รักศีล
( สมศักดิ์     รักศีล)
ผบ.ศสท.กส.ทบ. -๓๓-


