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บทท่ี ๑ 

กล่าวท่ัวไป 

แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพ  

 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษาท้ังผู้รับบริการโดยตรงได้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ว่าการดาเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดการประกันคุณภาพมีแนวคิด
อยู่บนพื้นฐานของการ “ป้องกัน” ไม่ให้เกิดการท างานท่ีไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ  

 ในการด าเนินการเพื่อให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาตามความหมายข้างต้น ควรมีการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแนวคิดหลักต่อไปนี้  

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา  
 ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาท่ีได้มีการพัฒนากันอยู่ในขณะนี้ มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมและ
เสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการดาเนินงาน ๓ ขั้นตอน ดังนี ้ 
 ๑. การควบคุมคุณภาพ   เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่
มาตรฐาน  

 ๒. การตรวจสอบคุณภาพ   เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนด  

 ๓. การประเมินคุณภาพ   เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานท่ีก ากับดูแลในเขต
พื้นท่ี และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง ซึ่งถึงแม้จะเป็นบุคคลภายนอก แต่ก็ยังถือว่าเป็นการประเมินภายใน 
เพราะด าเนินการโดยหน่วยงานท่ีอยู่ในสายการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งจะด าเนินการตรวจเย่ียมและประเมิน
สถานศึกษาเป็นระยะ ๆ ตามท่ีก าหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอก  จากส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชน  

แนวคิดตามหลักการบริหาร  

 ตามหลักการบริหารนั้น การประกันคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีต้องการ 
 หลักการและกระบวนการบริหารดังกล่าว เป็นส่ิงท่ีใช้ในการท างานให้ประสบความส าเร็จ โดยจะต้องมี
กระบวนการวางแผน ท าตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้การท างานได้ผล
และมีคุณภาพดี  
 



๒ 

 

 ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการก็มีการใช้กระบวนการนี้ในการบริหาร เพื่อพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพของสินค้าและบริการตลอดเวลา ท าเป็นท่ีพอใจของลูกค้า สามารถขายสินค้าได้ และมีก าไร  
 ส าหรับการศึกษานั้น ไม่เหมือนธุรกิจ เพราะการศึกษาไม่ได้หวังผลก าไรเป็นตัวเงิน แต่ผลท่ีได้เป็น
คุณภาพในด้านต่าง ๆ ของคน อย่างไรก็ตาม กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาก็สามารถนา
แนวคิดและกระบวนการข้างต้นมาใช้ได้ โดยปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นการ
พัฒนาคน  
 การท่ีสถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้ดีมีคุณภาพ เพื่อสร้างคนท่ีมีคุณภาพนั้น ก็เปรียบเทียบกับการ
สร้างบ้าน โดยคนในบ้านจะต้องมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ว่าต้องการสร้างบ้านนั้นเพื่อประโยชน์อะไร แล้วจึง
ออกแบบแปลนให้เหมาะสม ต่อจากนั้น จึงลงมือวางรากฐานและด าเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน ในระหว่าง
การก่อสร้าง ก็จะต้องตรวจสอบว่าตรงกับแบบแปลนหรือไม่ วัสดุท่ีใช้เป็นไปตามข้อก าหนดหรือไม่ มีความ
มั่นคงเพียงใด ระบบน้ าไฟเป็นอย่างไร ถ้าพบส่ิงใดท่ีเป็นข้อบกพร่อง ก็ปรับปรุงแก้ไขได้ในขั้นตอนนั้นทันที ซึ่ง
จะท าให้บ้านท่ีก่อสร้างขึ้นมา มีความแข็งแรง สวยงาม มั่นคง ตรงตามเป้าหมายท่ีต้องการ  
 กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกับการสร้างบ้าน  เพียงแต่การสร้างบ้านนั้นต้องใช้
สถาปนิก ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาด าเนินการ และเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เสร็จเลย ไม่ต้องท าต่อ แต่กระบวนการ
สร้างคนนั้น ผู้ท่ีเป็นสถาปนิกคือ ครู และผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลภายในจะต้องร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ดีและจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ผู้บริหารและครูในสถานศึกษามีการร่วมกันก าหนดเป้าหมาย
ท่ีชัดเจน ว่าต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร และถ้าจะให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ก็ต้อง
ช่วยกันคิดและช่วยกันวางแผน (Plan) ว่าจะต้องท าอย่างไร แล้วช่วยกันท า (Do) ช่วยกันตรวจสอบ (Check) 
และต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นตลอดเวลา โดยร่วมกันทางานเป็นทีม  
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการท่ีบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกัน
วางแผน ก าหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือท าตามแผนในทุกขั้นตอน มีการบันทึกข้อมูลเพื่อร่วมกันตรวจสอบ
ผลงาน หาจุดเด่น จุดท่ีต้องปรับปรุงแล้วร่วมกันปรับปรุงแผนงานนั้น ๆ โดยมุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 แนวคิดการท างานท่ีเป็นระบบเช่นนี้จะช่วยสร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันภายในสถานศึกษาเกิด
ความรู้สึกว่าเป็นงานปกติ เป็นการมองตนและประเมินตนเอง ซึ่งจะท าให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลท่ีมั่นคงเป็น
จริง พร้อมเสมอต่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพและแนวคิดตามหลักการบริหาร  

 ถ้าพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพท่ีประกอบด้วยการควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพ กับหลักการบริหารท่ีเป็นระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบด้วยการร่วมกันวางแผน (P) ร่วมกัน
ปฏิบัติตามแผน (D) ร่วมกันตรวจสอบ (C) และร่วมกันปรับปรุง (A) จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน  
 
 



๓ 

 

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือ กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ  

 ตามหลักการบริหารนั่นเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การท่ีสถานศึกษาต้องร่วมกันวางแผนและ
ด าเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา  ส่วนการ
ตรวจสอบคุณภาพ คือการท่ีสถานศึกษาต้องร่วมกันตรวจสอบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแล้ว หน่วยงานในเขตพื้นท่ีและสังกัด
ก็เข้ามาช่วยติดตาม และประเมินคุณภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะทาให้
สถานศึกษามีความอุ่นใจ และเกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ  

หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน  

 หลักการส าคัญของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวคิดท่ีกล่าวมาข้างต้น ได้แก่  
 ๑. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การท่ีสถานศึกษา ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้บุคลากรเสียหน้าโดยเป้าหมายส าคัญท่ี
การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  

 ๒. การท่ีจะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ ๑ ต้องท าให ้การประกันคุณภาพของการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่เป็นกะบวน
การท่ีแยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการท่ีมีเป้าหมายชัดเจน ท าตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง     
เป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน  

 ๓. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู – 
อาจารย์ บุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพื้นท่ี 
หรือหน่วยงานท่ีกากับดูแล เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนา
ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีดีมี
คุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ  

ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  

 ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องเดียวกับกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจร 
PDCA ท่ีผู้บริหารทราบกันดีอยู่แล้ว การประกันคุณภาพจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ และจะต้องไม่แปลกแยกจากการ
ทางานตามปกติของสถานศึกษา แต่จะเป็นระบบที่ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันนั่นเอง  
 ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการท างาน
นั้น จะต้องค านึงถึงเงื่อนไขส าคัญท่ีจะทาให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ซึ่งเป็นผลท่ีได้จากการวิจัยใน
สถานศึกษาน าร่อง ได้แก่ ผู้บริหารจะต้องมีความตระหนัก เข้ามามีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และร่วมคิดร่วม
ท า รวมท้ังจะต้องมีการท างานเป็นทีม โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องได้รับการเตรียมความพร้อมให้
มองเห็นคุณค่า และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง



๔ 

 

ร่วมกับทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีการติดตามและก ากับดูแล  การ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ  
 ในการด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยค านึงถึงเงื่อนไขข้างต้น ควรมีการเตรียมการเพื่อสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุคลากรและจัดให้มีกลไกในการด า เนินงานในเรื่องนี้ หลังจากนั้น บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจึงร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบ และร่วมกันปรับปรุง โดยมี
ขั้นตอนการด าเนินงานท้ังหมด ดังท่ีเสนอในแผนภูมิท่ี ๑ และมีแนวทางการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดัง
ต่อไป 
  แผนภูมิท่ี ๑ ขั้นตอนในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน 
 
            การเตรียมการ  การด าเนินงาน การายงาน 
       ๑. เตรียมความพร้อมของ                  ๑.วางแผนปฏิบัติงาน(P)   -จัดท ารายงานประเมินตนเอง 

บุคลากร         - ก าหนดเป้าหมายหรือ    หรือรายงานประจ าปี 
-สร้างความตระหนัก       มาตรฐานการศึกษา   -รายงานผลการด าเนินงาน 
-พัฒนาความรู้และทักษะ        -จัดล าดับความส าคัญ    และผลการด าเนินงาน 
๒. แต่งคณะกรรมการที่                       ของเป้าหมาย    - วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
 รับผิดชอบ                     -ก าหนดแนวทาง    - เขียนรายงาน 
          การด าเนินงาน 
           -ก าหนดระยะเวลา 
           -ก าหนดงบประมาณ 
           -ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
      
                       

 ๒.ด าเนินงานตามแผน(D) 
  - ส่งเสริมสนับสนุน 
                                                              - จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
 สนับสนุนทรัพยากร   
 -ก ากับติดตาม 
        -ให้การนิเทศ 

 

 
                                          ๓.การตรวจสอบประเมินผล 
 -วางกรอบการประเมิน 
 -จัดหาหรือจัดท าเคร่ืองมือ 
 -เก็บข้อมูล 
 -วิเคราะห์ข้อมูล 
 -แปลความหมาย 
 -ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน 
 

 
 ๔.น าผลการประเมินมาปรับปรุง 
 -ปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
 -วางแผนในระยะต่อไป 
 -จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 



๕ 

 

การเตรียมการก่อนด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  
 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการจัด  การ
เรียนการสอน ควรมีการเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ โดยการเตรียมการท่ีมีความส าคัญมากท่ีสุด คือ  
 - การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยสร้างความตระหนัก และพัฒนาความรู้ ทักษะ  

 - การแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานเพื่อร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาในการประสาน กระตุ้น 
ก ากับ ดูแลให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมกันด าเนินการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  
๑. การเตรียมความพร้อมของบุคลากร  

 ปัญหาส าคัญในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ การท่ีบุคลากรในสถานศึกษายัง
เข้าใจไม่ชัดเจนว่าการประกันคุณภาพภายใน ก็คือการบริหารคุณภาพท่ีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน
ตามปกติ และเป็นงานท่ีต้องท างานอยู่ จึงท าให้รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระ นอกจากนั้น บุคลากรในสถานศึกษา
ส่วนใหญ่ยังไม่คุ้นกับการเน้นคุณภาพและวิธีการท างานท่ีมีการตรวจสอบบางครั้ง จึงเกิดการต่อต้าน 
จ าเป็นต้องสร้างความตระหนัก และพัฒนาความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเป็นอันแรก โดยอาจด าเนินการ ดังนี้  
  ๑.๑ การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพภายในและการท างาน   
เป็นทีม การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องท่ีบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้องร่วมกันท าเป็นทีม จึงจ าเป็น ท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปลูกจิตส านึกและสร้างความตระหนักให้บุคลากรมองเห็นคุณค่า และมีความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ถ้าบุคลากรยังมีความเข้าใจแตกต่างกันไปคนละทิศ       
คนละทาง และไม่มีทัศนคติท่ีดี การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก็จะท าให้ส าเร็จได้ยาก ด้วยเหตุนี้จึง
จ าเป็นท่ีจะต้องปรับความคิดของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกันก่อนโดยรูปแบบท่ีควรใช้ ได้แก่  
       (๑) สถานศึกษาท่ีมีบุคคลแกนน า ซึ่งมีความพร้อมในด้านความรู้และความ สามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ควรจัดประชุมเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการประกันคุณภาพภายใน  โดยใช้
วิทยากรของสถานศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของครูท่ีเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง และศักยภาพของ
สถานศึกษาท่ีสามารถพึ่งตนเองได้ อันเป็นปรัชญาของการประเมินแนวใหม่ ท่ีต้องการให้บุคลากรภายในเป็นผู้
ท่ีมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาตนเอง  
       (๒) ในกรณีท่ีการมอบหมายให้บุคลากรท่ีเป็นแกนน า มีบทบาทในการช้ีแจงท าความเข้าใจกับเพื่อน
ร่วมงานด้วยกันเอง ไม่ประสบความส าเร็จ ก็จ าเป็นต้องจัดหาวิทยากรมืออาชีพท่ีมีคุณภาพหรือฝีมือ มาช่วย
โน้มน้าวความคิดของผู้เกี่ยวข้องให้พร้อมจะด าเนินการประกันคุณภาพด้วยใจ ดังกรณีตัวอย่างของสถานศึกษา
น าร่องซึ่งพบว่าการใช้ยุทธวิธีปลูกจิตส านึกด้วยการเชิญวิทยากรมืออาชีพมาพูดให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
พร้อมกัน ได้ทาให้บุคลากรในสถานศึกษาแต่เดิมไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในการด าเนินงานเกิดการต่ืนตัวและลุก
ขึ้นมาเริ่มงานทันที 
           (๓) การช้ีแจงท าความเข้าใจ ไม่ว่าจะด าเนินการโดยบุคลากรภายใน หรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก 
ควรให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อมกัน  ไม่ควรช้ีแจงเฉพาะแกนน า
หรือคณะทางานเฉพาะกลุ่ม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ทราบความจ าเป็นของการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ท่ัวถึงกัน และร่วมมือ ร่วมใจในการด าเนินการต่อไป  



๖ 

 

  ๑.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน  
              บุคลากรส่วนใหญ่ยังเข้าใจวิธีการประกันคุณภาพภายในค่อนข้างน้อย  และไม่รู้ว่า       
จะด าเนินการอย่างไรในแต่ละขั้นตอนรวมท้ังยังขาดทักษะในการประเมินตนเองจึงควรฝึกอบรมให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถด าเนินการประกันคุณภาพได้โดยรูปแบบท่ีควรใช้ คือ  
   (๑) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยให้ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมหากสามารถจัดหา
บุคลากรท่ีมีความสามารถจะเป็นแกนน าได้ก็ควรมอบหมายให้แกนน าเป็นผู้รับผิดชอบจัดการในเรื่องนี้  
   (๒) ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนั้น ควรแบ่งเป็นช่วง ๆ ตามกิจกรรมท่ี          
จะด าเนินการในแต่ละช่วง ดังนี้  
    - ช่วงแรก เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน กระบวนการบริหารงานคุณภาพ แล้วเริ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการในแต่ละปี ต่อจากนั้นก็ให้ร่วมกันปฏิบัติจริงในการวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ  
    - ช่วงที่ ๒ เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการก าหนดกรอบและวางแผนการประเมิน 
การสร้างเครื่องมือการประเมิน ต่อจากนั้นก็ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามกรอบและแผนการประเมิน  

    - ช่วงที่ ๓ เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอผลการ
ประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Study Report) โดยจัดประชุมปฏิบัติการหลังจาก
ท่ีบุคลากรมีการปฏิบัติงาน และมีการประเมินตนเองตามแผนไปแล้วระยะหนึ่ง  

๒. การแต่งต้ังคณะกรรมการ  

 ถึงแม้ว่าการประกันคุณภาพภายในจะเป็นภารกิจของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา  แต่ในการ
ด าเนินงานจ าเป็นจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการประสาน ก ากับ ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายท างาน
ร่วมกัน และเช่ือมโยงกันเป็นทีม โดยผู้ท่ีมีส่วนรับผิดชอบท่ีส าคัญท่ีสุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งควร
ด าเนินการร่วมกับบุคลากรหลักท่ีได้รับมอบหมาย ในรูปของคณะกรรมการหรือคณะท างาน คณะกรรมการ
หรือคณะท างานดังกล่าว อาจไม่จ าเป็นต้องต้ังขึ้นมาใหม่ ถ้าสถานศึกษามีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ อยู่แล้ว ก็ให้กรรมการเหล่านี้รับผิดชอบเป็นกรรมการประกันคุณภาพภายในด้านต่างๆ
ได้เลยแล้วให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายหรือทุกระดับท่ีปฏิบัติงานตามปกติเข้ามาร่วม เพราะการประกันคุณภาพ
ภายในมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการท างานปัจจุบันให้ดีขึ้น  ผู้ด าเนินการจึงต้องเป็นผู้ท่ีคุ้นเคยกับงานท่ีตนเองท า
ไม่ใช่มอบหมายให้คนท่ีไม่เกี่ยวกับงานนั้นๆ มาด าเนินการ  
 ในกรณีท่ีสถานศึกษายังไม่มีกรรมการใด ๆ เลย ควรมีการแต่งต้ังคณะกรรมการ โดยมอบหมายให้
บุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อช่วยเหลือกันจัดท าแผน ด าเนินการพัฒนา และประเมินคุณภาพ ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับงานท่ีรับผิดชอบตามภารกิจของตน  
 การตั้งคณะกรรมการ ควรพิจารณาตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ฝ่ายท่ีรับผิดชอบงานใด ควรอยู่
ในคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการพัฒนาและการประเมินคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เช่น ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจ าช้ัน และอาจารย์ประจ าวิชา ควรเป็นกรรมการท่ีรับผิดชอบการประกันคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน ด้านครูและผู้เรียน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและอาจารย์ฝ่ายงบบริหาร 



๗ 

 

ควรเป็นกรรมการท่ีรับผิดชอบการประกันคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร และเกี่ยวกับผู้ท่ีทางานด้านการ
บริหารจัดการ เป็นต้น และมีคณะกรรมการกลาง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของกรรมการคณะต่าง ๆ เพื่อ
ประสานและรับผิดชอบในภาพรวมท้ังหมด การมีคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหาร และให้บุคลากร
รับผิดชอบในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของตนเอง จะท าให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน หล่อหลอม
เข้ากับการท างานตามภารกิจของบุคลากร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเช่ือมโยงกันในการพัฒนา
คุณภาพด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านผู้เรียน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนารอบ
ด้าน ครบทุกด้าน  

การด าเนินการประกันคุณภาพภายใน   

 ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบประเมินผล 
และการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องด าเนินการร่วมกันในทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

๑. วางแผน  

 การวางแผนเป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อจะท างานให้ส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
วางแผนจะต้องมีการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการด าเนินงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากรท่ีจะต้อง
ใช้ เพื่อทางานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีต้องการ  
 ส าหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะต้องมีการจัดท าธรรมนูญสถานศึกษา หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้เป็นแผนแม่บท ส าหรับ
ก าหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  เช่น ๓ - ๕ ปี รายละเอียด
ในการจัดท าธรรมนูญสถานศึกษา ควรศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ต้นสังกัดต่าง ๆ เช่น เอกสารเรื่องธรรมนูญสถานศึกษาของกรมวิชาการ (๒๕๔๒) และเอกสารชุดการประกัน
คุณภาพการศึกษา เล่มท่ี ๕ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงโรงเรียนของส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๑) เป็นต้น  
 เพื่อให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพสถานศึกษาควรมีการจัดท าแผนต่าง ๆ คือ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรและสอดคล้อง
กับเป้าหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผน งบประมาณ ท้ังรายรับและรายจ่ายของ
สถานศึกษา ซึ่งแผนต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงกันดังท่ีแสดงไว้ใน แผนภูมิ  
  
  
 
 
 
 
 
 



๘ 

 

 
แผนภูมิความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแผนต่างๆที่สถานศึกษาควรจัดท า 
 
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
   แผนปฏิบัติการประจ าป ี
 
 แผนการจักการเรียนการสอน 
          ตามหลักสูตร 
 
                         แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
 แผนงบประมาณ 

  
 
       แผนต่าง ๆ ดังกล่าว แม้จะมีหลายแผน แต่ท่ีจริงแล้วเป็นแผนใหญ่แผนเดียวเท่านั้น เพราะแผนต่าง ๆ มี
ความเช่ือมโยงต่อเนื่องกันโดยตลอด กล่าวคือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแผน ระยะยาวท่ีครอบคลุม
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น  ๆ จากแผน ระยะยาวดังกล่าวนามา
ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งเป็นแผนระยะส้ัน ว่าภายใน ๑ ปี สถานศึกษามีเป้าหมายจะด าเนินการ
เรื่องใดและโดยวิธีใด แล้วจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรและให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้  
  ในการจัดท าแผนต่าง ๆ นั้น ควรวางแผนการประเมินผลไปพร้อมกับด้วยเพื่อให้ก ากับ 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าไปตามแผนเพียงใด โดยมีการต้ังเป้าหมายว่าจะประเมินเรื่องใด ใช้วิธีการ รูปแบบ
อย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แผนการประเมินผลท่ีดีควรสอดคล้องเป็นส่วนหนึ่งของการท างาน
ตามปกติในชีวิตประจ าวันของผู้บริหารครูและผู้เรียน นอกจากนี้ ควรต้องคิดงบประมาณท่ีจ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผน จัดท าเป็นแผน งบประมาณ ท้ังรายรับและ
รายจ่ายของสถานศึกษา  

ขั้นตอนการวางแผน ในการวางแผนต่าง ๆ ก็ตามจะมีขั้นตอนการวางแผนท่ีส าคัญ คือ การก าหนดเป้าหมาย 
การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย การก าหนดแนวทางการดาเนินงานการก าหนดระยะเวลาด าเนินการ 
การก าหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและการก าหนดงบประมาณท่ีจะใช้ ดังท่ีแสดงไว้ในแผนภูมิท่ี ๓ และ
จะได้กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป  

 

 

    

 



๙ 

 

 

แผนภูมิขั้นตอนการวางแผน 

 

ก าหนดเป้าหมาย                     จัดล าดับความส าคัญของเป้าหมาย 

 

                                   

                                                                     ก าหนดระยะเวลา 

        

      ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน                                   ก าหนดงบประมาณ 

 

            ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

 

๑.๑ ก าหนดเป้าหมาย  

 การวางแผนควรจะเริ่มจากการก าหนดเป้าหมาย ท่ีแสดงถึงคุณลักษณะหรือคุณภาพท่ี ต้องการให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งควรระบุให้ชัดเจนในธรรมนูญสถานศึกษา และใช้เป็นหลักหรือ ทิศทางในการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา หลังจากนั้นก็จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา ซึ่งควรครอบคลุมลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้เรียนท่ีพึง ประสงค์การบริหาร
จัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม การประเมินผล การก ากับตรวจสอบ และ
การรายงาน การก าหนดเป้าหมาย อาจทาได้โดยมีวิธีการ ดังนี้  
  (๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการวางแผน ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีควรศึกษาวิเคราะห์ คือ  
   - เป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาหลักท่ีเป็นความต้องการส่วนรวมของสังคม และ
ประเทศชาติ ได้แก่ ความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาของไทย ตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด และมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพ
ภายนอกท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดในภาคผนวก) เป้าหมายหรือมาตรฐานท่ีเป็น
ความต้องการของส่วนรวมดังกล่าว เป็นเป้าหมายท่ีควรเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เช่น การจัดการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการท างาน และมีความรู้ตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
เป็นต้น  
   - สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของท้องถิ่นและชุมชน ท้ังในด้านสภาพท่ัวไป ปัญหาความ
ต้องการและแนวโน้มการพัฒนา ซึ่งจะเป็นเป้าหมายหรือมาตรฐานเฉพาะส าหรับสถานศึกษาแต่ละแห่งท่ี
สอดคล้องกับบริหารของชุมชน เช่น สถานศึกษาท่ีอยู่ในชุมชนชาวจีน ธุรกิจการค้า อาจจะก าหนดเป้าหมาย 



๑๐ 

 

หรือมาตรฐานเฉพาะเกี่ยวกับความรู้ทางภาษาจีน และทักษะทางธุรกิจ สถานศึกษาท่ีอยู่ในชุมชนเกษตรกรรม 
ก็อาจก าหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานเฉพาะเกี่ยวกับความรู้และทักษะทางการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร 
เป็นต้น     
   - ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีแสดงภาพของสถานศึกษาตามความเป็นจริง  
ได้แก่ สถิติข้อมูลบนพื้นฐานท่ีแสดงภาพทั่วไป ศักยภาพ หรือความสามารถในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา เป็น
การส ารวจหรือประเมินตนเองเบ้ืองต้น เพื่อให้ทราบจุดเด่นและจุดท่ีต้องปรับปรุงของสถานศึกษาของตน  เพื่อ
หาแนวทางปรับปรุง โดยก าหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อไป  
  (๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา การวิเคราะห์เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นและการสังเคราะห์เพื่อประสานความต้องการ ของ
ฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังความต้องการส่วนรวม ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา (ดูแผนภูมิท่ี ๔) จะช่วยให้
สถานศึกษามีความเข้าใจ สามารถวางแผน และท างานได้ง่ายขึ้น เพราะหากสามารถก าหนดเป้าหมายหลักท่ี
เป็นความต้องการร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ได้แล้ว ก็จะสามารถนาผลท่ีได้จากการด าเนินการตามเป้าหมายนั้นไป
ใช้ในการายงานหรือตอบสนองความต้องการของหน่วยงานหรือฝ่ายต่าง  ๆ ได้พร้อมกัน เช่น การก าหนด
เป้าหมายคุณลักษณะของผู้เรียนให้รู้จัดคิดวิเคราะห์ ก็จะสอดคล้องและตามสนองความต้องการของ พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรมาตรฐานของต้นสังกัด ความต้องการของชุมชน และพร้อมท่ีจะรับการประเมิน
ภายนอกได้ด้วย เป็นต้น  
  ในส่วนท่ีมีความแตกต่างกัน แต่สถานศึกษาและชุมชนเห็นว่าเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นหรือเป็นเรื่องท่ี
ต้องการ ก็อาจเพิ่มเป็นเป้าหมายท่ีต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษเฉพาะของสถานศึกษานั้นได้ 
 
                    แผนภูมิ  การก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 
 
          เป้าหมาย/มาตรฐานการศึกษาท่ี 

เป็นความต้องการของส่วนรวม                         วิเคราะห์และ 
-พ.ร.บ.การศึกษา                  สังเคราะห์ข้อมูล                           

 
       ปัญหาและความต้องการของชุมชน                                                ก าหนดเป้าหมายของสถานศึกษา 

 
ศักยภาพของสถานศึกษา 

 
 
 ๑.๒ การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย 

  การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมายจะช่วยให้การวางแผนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะ
สถานศึกษาจะได้ทราบว่าเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีต้องการนั้น เป้าหมายใดส า คัญมากน้อยกว่ากันเพียงใด เพื่อ
ก าหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และช่วงระยะเวลาท่ีจะด าเนินการในการพัฒนาเป้าหมายนั้น ๆ ให้
เหมาะสม สถานศึกษาบางแห่งท่ีไม่ได้ต้ังเป้าหมายเพิ่มเติม นอกเหนือจากเป้าหมายหรือมาตรฐานของ ต้นสังกัด
และมาตรฐานประเมินภายนอก ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักท่ีต้องท าอยู่แล้ว อาจไม่เห็นความจ าเป็น ของการจัด



๑๑ 

 

อันดับความส าคัญ ก็อาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้ แต่ส าหรับสถานศึกษาท่ีมีความต้องการเฉพาะ  ของชุมชน
ท้องถิ่น และของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นหลายเป้าหมาย หรือสถานศึกษาบางแห่ง ท่ีมีบุคลากรและ ทรัพยากรจ ากัด 
อาจใช้การด าเนินการบางเป้าหมายหลักก่อน แต่เป็นพื้นฐานท่ีจะก่อให้เกิดการพัฒนา  เป้าหมายอื่นตามมา
พร้อมกันไปด้วย เป็นต้น 
            การจัดอันดับความส าคัญอาจท าได้โดยต้ังประเด็นเพื่อพิจารณา เช่น พิจารณาจากความต้องการของ
ส่วนรวมระดับประเทศ ความจ าเป็นเร่งด่วน ความต้องการของ ท้องถิ่นและสถานศึกษา และศักยภาพของ
สถานศึกษาในการพัฒนาเป้าหมายนั้น แล้วให้ค่าน้ าหนักหรือ ความส าคัญเป็นคะแนน ประเด็นเพื่อพิจารณา
และการให้ค่าน้ าหนักหรือความส าคัญเป็นคะแนนนั้น อาจปรับเปล่ียนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสม 
เพื่อให้สามารถจัดอันดับความส าคัญได้ชัดเจน และตรงตามความเป็นจริงให้มากท่ีสุด 
            เมื่อคณะกรรมการหรือคณะท างานร่วมกันพิจารณาให้คะแนนในแต่ละประเด็น แล้ว รวมคะแนนท่ีได้
จะช่วยในการจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น แต่อาจจะน าเหตุผลอื่นมา พิจารณาประกอบใน
การจัดอันดับด้วย เช่น เป้าหมายท่ีได้คะแนนรวมสูง เพราะเป็นความต้องการ  ส่วนรวมของประเทศและเป็น
เรื่องเร่งด่วน แต่เมื่อพิจารณาศักยภาพของสถานศึกษาตามเป้าหมายหรือมาตรฐานนั้น พบว่ามีมาตรฐานใน
เรื่องดังกล่าวดีอยู่แล้ว เพียงแค่รักษาไว้อย่าให้ตกต่ ากว่าเดิม ก็อาจปรับ อันดับความส าคัญ โดยน าเป้าหมายอื่น
ท่ีได้คะแนนใกล้เคียงกัน แต่เป็นเป้าหมายท่ีมีจุดด้อยต้องพัฒนา มาก มาเป็นเป้าหมายท่ีมีอันดับความส าคัญ
มากกว่าได้ 
     ๑.๓ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน 
 การก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงาน คือการน าเป้าหมายท่ีมีลักษณะเป็นความคิดเชิง  นามธรรม มาท าให้
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยคิดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายท่ี ต้องการ รวมท้ังก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จหรือตัวบ่งช้ีให้มีความชัดเจนด้วย การคิดโครงการหรือกิจกรรมนั้น ไม่จ าเป็นต้องคิด
โครงการให้ได้จ านวนมาก หรือไม่ จ าเป็นว่าทุกเป้าหมายจะต้องมีโครงการเฉพาะของเป้าหมายนั้น ในทาง
ปฏิบัติจริง หากสามารถคิด โครงการท าให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการได้ส าเร็จ และเป้าหมายนั้นเอื้อต่อการ
พัฒนาเป้าหมายอื่นต่อไป ได้ ก็อาจขยายโครงการนั้น โดยจัดกิจกรรมในโครงการนั้นเพิ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อื่น ๆ ต่อไปได้ด้วย เป็นการท างานแบบบูรณนาการซึ่งจะเป็นการคิดโครงการท่ีดีและมีประโยชน์เช่ือมโยงกัน 
อีกท้ังไม่เป็น การสร้างงานให้บุคลากรมากเกินไป โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็ก และยังท า ให้
สามารถ ระดมคนและทรัพยากร เพื่อมุ่งด าเนินการในเรื่องท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างเต็มท่ี ดีกว่ากระจาย
คน และทรัพยากรไปท าโครงการเล็ก ๆ น้อย ๆ มากมาย 
      ตัวอย่างแนวการคิดโครงการ เช่น เมื่อจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมายต่าง ๆ แล้ว พบว่า การจัด
กิจกรรมเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เป็นเป้าหมายท่ีส าคัญอันดับแรก เพราะเป็น เป้าหมายท่ีตรง
กับความต้องการของส่วนรวมในระดับประเทศคือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร มาตรฐานของต้นสังกัด 
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก และตรงกับความต้องการและความ  จ าเป็นของสถานศึกษา แต่จาก
การวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปรากฏว่าครู  ยังขาดความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในเรื่องการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งจะ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของ 
ผู้เรียนโดยตรงได้ต่อไป สถานศึกษาก็น าเป้าหมายดังกล่าวมาระบุ ไว้เป็นเป้าหมายหนึ่งในธรรมนูญสถานศึกษา
หรือแผนพัฒนาฯ ให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียน การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียน



๑๒ 

 

พัฒนาเต็มตามศักยภาพในทุกหมวดวิชา/กลุ่มระสบการณ์ หลังจากนั้น ก็น าแผนพัฒนาฯ ซึ่งยังความเป็น
เป้าหมายเชิงนามธรรม มาท าให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยคิดออกมาเป็นโครงการ หรือกิจกรรมท่ีจะ
ด าเนินงานในระยะ ๑ ปี จัดท าเป็นโครงการหนึ่งใน แผนปฏิบัติการประจ าปี ดังท่ีน าเสนอในแผนภูมิต่อไปนี้   
     
แผนภูมิ   ตัวอย่างแนวคิดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุเปา้หมายและมีความ
เชื่อมโยงกับเป้าหมายอื่น 
  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     แผนพัฒนาฯ 
 โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพในทุกกลุ่มวิชา  

 
  
แผนการปฏิบตัิการประจ าปี                                 ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายอื่น 
    โครงการพัฒนาการจัดท าแผนการสอน                 -การพฒันาบุคคลากร: ครูมีความสามรถใน 
   รายวิชา/กลุ่มประสบการณก์ิจกรรม   การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   -ประชุม สัมมนา อบรมการจัดท า   -การพัฒนาผู้เรียน : มีความรู้และทักษะที่จ าเป็น 
 แผนการสอน วิธีสอน และการประเมินผล  มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ 
การสอนที่เน้นผู้สอนเป็นส าคัญ   มีความสมารถในการคิดวิเคราะห์ 
   -ประชุมปฏิบตัิการวิเคราะห์หลักสูตร   -การพัฒนาการบริหารจัดการเป็นระบบ; การวางแผน 
และท าแผนการสอน    ปฏิบัตติามแผน น าข้อมูลและผลการประเมินไปใช้ 
  -น าแผนการสอนไปปฏิบัติและบันทึก  -ด้านปัจจัย; มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ 
ผลประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน  เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ด้วยวิธีที่หลากหลายและจัดเก็บ 

 
 

 จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นแนวคิดโครงการ ดังนี้ เพื่อท่ีจะให้บรรลุเป้าหมาย คือ การ  พัฒนาการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จะต้องพัฒนาปัจจัยท่ีส าคัญ คือ ครู ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
กระตือรือร้น ท่ีจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่าง จริงจัง ซึ่งการท่ีครูจะมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวได้นั้น ครูจะต้องมีความเข้าใจ และมีความรับผิดชอบบริหารงาน ในส่วนท่ีเป็นภาระหน้าท่ีของตนอย่าง
สมบูรณ์ จะต้องมีการจัดท าแผนการสอน ซึ่งจะท าให้ครูเกิดความ เข้าใจการท างานท้ังระบบ เพราะต้องคิด
วิเคราะห์เพื่อวางแผนเอง ต้องคิดกิจกรรมและหาวิธีจัดการเรียน การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท างานตามท่ี
ตนเองเป็นผู้ก าหนด บันทึก ประเมินผล และน าผลไป ปรับปรุงเพื่อวางแผนใหม่ในระยะต่อไป  
            การท่ีครูจะจัดท าแผนการสอน และด าเนินการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นได้ อาจจะต้องจัด ประชุม/
ฝึกอบรมเพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวก่อนในช่วงแรก และ  ก าหนด
ระยะเวลาส าหรับการด าเนินการในกิจกรรมขั้นต่อไป ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ควรน ามาก าหนดไว้เป็น แผนปฏิบัติ
การประจ าปี ดังท่ีน าเสนอเป็นตัวอย่างในตารางท่ี ๑ ท้ังนี้ ครูทุกคนจะต้องท าแผนการสอนให้บรรลุผลตามท่ี 
ต้องการ โดยครูต้องคิดกิจกรรม หาวิธีจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ เน้นการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพท่ีเป็นจริงด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ครูรู้



๑๓ 

 

ข้อดี ข้อด้อย ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน เพราะการรู้จักผู้เรียนนั้น เป็นหัวใจส าคัญของการ
เรียนการสอนท่ี เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 การจัดท าแผนการสอนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อท้ังครูและผู้เรียน ส าหรับครูการ จัดท าแผนการ
สอนและการปฏิบัติตามขั้นตอนจนถึงการประเมินผลนั้น จะเป็นเสมือนการท าวิจัยใน  ห้องเรียนท่ีครูทุกคน
สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยไม่จ า เป็นต้องใช้สถิติท่ียุ่งยากซับซ้อนมากนัก ซึ่งนอกจากจะช่วย
ปรับปรุงการสอนท่ีเป็นงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูโดยตรงแล้ว ยังอาจ  น าไปใช้เป็นผลงานทาง
วิชาการในโอกาสต่อไป และเมื่อมีความช านาญแล้ว จะท าให้กลายเป็นส่วนหนึ่ง ของการท างานใน
ชีวิตประจ าวัน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะส่งผลถึงการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
ด้วย  
 หลักการดังกล่าวเป็นแนวคิดเบื้องต้น เพื่อให้เห็นความเช่ือมโยงของการคิดจัดท าแผนท่ี มีความ
เช่ือมโยงกันต้ังแต่แผนพัฒนาระยะยาวถึงแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษาตลอดจนถึงการ วางแผนการ
ท างานในชีวิตประจ าวันของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถคิดโครงการท่ีเป็น ประโยชน์ ส่งผลถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ยุ่งยากนัก เมื่อเข้าใจหลักการ และวิธีคิดอย่างชัดเจนแล้ว 
ก็จะสามารถน าไปขยายผลเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการของ ระเบียบปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่าง 
ๆ ของต้นสังกัดต่อไป  

ตารางที่ ๑ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจ าปีของโครงการจัดท าแผนการสอน 
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-  ก าหนดเป้าหมาย              

-  จัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี              

-  ฝึกอบรมครู              

-  ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์              

   หลักสูตรและท าแผนการสอน              

-  จัดกิจกรรมการสอนตามแผนการ              

   สอนและบันทึกผล              

-  ประเมินผลและจัดเก็บข้อมูล              

-  วิเคราะห์ข้อดี – ข้อด้อย              

-  ปรับปรุงและพัฒนา              

 ๑.๔ การก าหนดระยะเวลา  
 ในการท าแผนควรมีการก าหนดระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินงานของ โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนด้วย การก าหนดระยะเวลาจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ เพราะผู้ปฏิบัติจะได้
ทราบว่างานใดควรจะต้องด าเนินการให้เสร็จเมื่อไร ต้องเร่งด าเนินการก่อน หรืออาจ รอได้ และยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร หรือผู้ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแล จะได้ติดตามงานได้ว่า มี ความก้าวหน้าตามแผนเพียงใด ดัง
ตัวอย่างการก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมใน แผนท่ีได้น าเสนอไปแล้วในตารางท่ี ๑  
  
 



๑๔ 

 

 ๑.๕ การก าหนดงบประมาณ  
 ความคิดงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รวมท้ังค่าตอบแทน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ี
จ าเป็นในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนอย่างรอบครอบและให้เป็น ประโยชน์ต่อผู้เรียนมาก
ท่ีสุด โดยค านึงถึงความพอเพียงและความเหมาะสม  
 ๑.๖ การก าหนดผู้รับผิดชอบ  
 การก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีเหมาะสมการด าเนินการแต่ละขั้นตอน หรือในกิจกรรมและ โครงการต่าง ๆ 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีจะช่วยให้แผนดังกล่าวสามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงควร
ก าหนดไว้ในแผนให้ชัดเจนว่าเรื่องใดจะเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของใครบ้าง 
   ๒. การปฏิบัติตามแผน  
                 เมื่อสถานศึกษาได้วางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว บุคลากรก็ร่วมกัน  ด าเนินการตาม
แผนท่ีจัดท าไว้ โดยในระหว่างการด าเนินงานต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และควร มุ่งเน้นประโยชน์ท่ี
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นส าคัญ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะ 
                    - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรท างานอย่างมีความสุข 
                    - จัดส่ิงอ านวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
                     - ก ากับ ติดตาม (Monitoring) ท้ังระดับรายบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด/ฝ่าย เพื่อกระตุ้น 
และส่งเสริมให้มีการด าเนินงานตามแผน 
                     - ให้การนิเทศในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้บริหารต้องก ากับและติดตามว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือ แผนท่ีก าหนดไว้ หรือมีปัญหาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนหรือมีปัญหาจะได้ให้การนิเทศเพื่อ 
ปรับปรุงแก้ไข การก ากับและติดตามการปฏิบัติงานมีหลายวิธี ซึ่งจะขอยกมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นคือ  
ผู้บริหารอาจติดตามด้วยการสอบถามเป็นรายบุคคล จัดประชุมกลุ่ม/หมวด/ฝ่าย หรือให้แต่ละกลุ่ม/กลุ่ม/ ฝ่าย
รายงานความต้องการก้าวหน้าของการท างานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยอาจรายงานปากเปล่า  หรือ
จัดท ารายงานเสนอ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล/กลุ่ม/ฝ่าย  และในแต่
ละเดือนอาจมีการพิจารณาว่าบุคคล/กลุ่ม/ฝ่ายใดมีผลการด าเนินงานดีเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนท่ี
ก าหนด ซึ่งอาจมีการให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการให้ก าลังใจ                 
                 ผู้บริหารควรให้การนิเทศเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ัง  ในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนการประเมินตนเอง และทักษะในด้านต่าง ๆ โดยผู้บริหารอาจให้การ  นิเทศเอง หรือ
เชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญแต่ละด้านมาให้การนิเทศ หรือส่งบุคลากรไป ฝึกอบรม  
 
๓. การตรวจสอบประเมินผล 

           การประเมินผล เป็นกลไกส าคัญท่ีกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพราะจะท าให้ได้ข้อมูล ย้อนกลับ 
ท่ีจะสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินงานท่ีผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้เพียงใด ต้อง ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง
ใดบ้าง ผู้บริหารและครูที่เข้าใจระบบการประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง จะตระหนัก ถึงความส าคัญของการ 



๑๕ 

 

ประเมินผล ไม่กลัวการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นการ ประเมินเพื่อการพัฒนาไม่ใช่การ
ติดสินถูก-ผิด ไม่ใช่การประเมินเพื่อประเมิน และไม่ใช่เรื่องท่ีท ายาก ไม่ ต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน
มากมาย แต่เป็นการประเมินในงานท่ีท าอยู่เป็นประจ า เครื่องมือท่ีใช้ อาจเป็นส่ิงท่ีมีอยู่แล้วโดยไม่ต้องสร้างขึ้น
ใหม่ เช่น สถิติท่ีเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ัวไปของฝ่ายบริหาร ผลงาน  หรือการบ้าน ตลอดจนการทดสอบย่อยของ
ผู้เรียนในช้ันเรียนซึ่งเป็นข้อมูลท่ีครูมีอยู่แล้วแต่จัดเก็บให้เป็น ระบบมากขึ้นเท่านั้น  

วัตถุประสงค์ของการจัดต้ังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

                   จาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ  ภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดย ยศ.ทบ.ได้ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพ  การศึกษาของ
สถาบันการศึกษา รร.เหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ต้องด า เนินการ ประกันคุณภาพ
ภายใน ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ กห. และของ ทบ. เพื่อพัฒนา ระบบการศึกษาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ ทบ.  รร.วศ. ทบ. จึงได้จัดต้ังส านักงานประกัน คุณภาพการศึกษาโดยใช้บุคลากร
ท่ีมีความรู้และผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาจาก กองทัพบกมารับผิดชอบต้ังแต่ปี ๔๕ เป็นต้นมา   
  

                                  แผนภูมิโครงสร้าง   (Organization  Chart) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก 

แผนกวิชาทหาร 
และวิชาท่ัวไป 

แผนกวิชารังสี 
และนิวเคลียร์ 

แผนกวิชาเคมี 
และชีวะ 

แผนกวิชายุทโธปกรณ์ 
และส่งก าลัง 

    ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

   

แผนกธุรการ กองการศึกษา แผนกเตรียมการ 



๑๖ 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน (Administrative Chart) 

  โรงเรียนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้ด าเนินการบริหารงานทางด้านการศึกษา โดยจัดต้ังองค์กรพิเศษ

ขึ้นมาด าเนินการ โดยใช้การเกล่ียก าลังพลจากส่วนต่าง ๆ โดยมีการก าหนดโครงสร้างการบริหารงานดังนี ้

 

 
 
  
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

     

รอง ผบ.รร.วศ.ทบ. 
พ.อ.ปริญญา  ปัญญาจันทร ์

 

 

 

 
หน.ผธก.รร.วศ.ทบ. 

พ.ท.อุดมรัตน์   เหล่าวัฒนา 
ผอ.กศ.รร.วศ.ทบ. 
พ.อ.สมภพ   ศรีศิริ 

หน.ผตก.รร.วศ.ทบ. 
พ.อ.ชาญณรงค์  สมัครการ 

ผบ.รร.วศ.ทบ. 
พล.ต.วิโรจน์  ศิลาอาศน์ 

  หน.ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
             พ.อ.สมภพ   ศรีศิริ  

 

 

 

 

 

อจ.หน.ผรน.กศ.รร.วศ.ทบ.  
พ.อ.หญิงอญัพัชญ์  ศรีเพ็ญ 

อจ.หน.ผคช.กศ.รร.วศ.ทบ.  
พ.อ.สมนึก  ไวมาลา 

อจ.หน.ผยส.กศ.รร.วศ.ทบ.  
พ.อ.ฐานุพงษ์   เตชากรธิติพันธ์ 

อจ.หน.ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ.  
พ.อ.ชัชวาลย์รุ่งโรจน์  เบามะเริง 

รอง ผอ.กศ.รร.วศ.ทบ.  
พ.อ.เมธินี  มรรคยาธร 
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แผนภูมิการปฏิบัติงาน  (Activity Chart) 

 
 
 
  
 
 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

  แผนภูมิการปฏิบัติงานส านักประกันคุณภาพการศึกษา  รร.วศ.ทบ. 

     
 
    หน.สปศ.รร.วศ.ทบ. 

                                        
                                      
                 ผู้ช่วย หน.สปศ.รร.วศ.ทบ. 
                    

                                       เจ้าหน้าท่ีธุรการ สปส.รร.วศ.ทบ. 

 

 

รอง ผบ.รร.วศ.ทบ. 
พ.อ.ปริญญา  ปัญญาจันทร ์

 

 

 

 

ผบ.รร.วศ.ทบ. 
พล.ต.วิโรจน์  ศิลาอาศน์ 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.  จัดท านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
๒.   แต่งต้ังคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาพร้อมคณะท างานตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีใหม่  
๓.  แต่งต้ังคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ. 
๔.  แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายใน 
๕.  จัดท าคู่มือการประกันคูณภาพการศึกษาประจ าปี                                       
๖.  จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา  
๗.  แลกเปล่ียน/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างประสบการณ์งานประกันคุณภาพการศึกษา 
๘.  จัดท าตารางก าหนดงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งช้ีใหม่ปี ๖๐-๖๔  
๙.  จัดประชุมคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  
๑๐. จัดประชุมประเมินหลักสูตรการศึกษา 
๑๑.  สรุปผลการด าเนินงานประเมินแผนงาน/โครงการประจ าปี 
๑๒.  จัดท า SAR ฉบับสมบูรณ์ส่ง ยศ.ทบ. พร้อมตารางเปรียบเทียบผลการด าเนินงาน ระหว่างปี 
๑๓.  รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ ทบ. 



๑๘ 

 

ภารกิจของ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

 หน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ 

 ๑.  ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และ 
      แผนงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ และหน่วยเหนือ 
 ๒.  รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของส านักประกนัคุณภาพการศึกษาให้ บรรลุตาม 
     เป้าหมายของ  รร.วศ.ทบ. 
๓.  ประสานงานกับหน่วยงานใน  รร.วศ.ทบ. และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
     การศึกษา 
๔.  รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
๕.  ดูแลและรับผิดชอบงานให้ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรใน  รร.วศ.ทบ. เรื่อง การประกันคุณ 
     ภาพการศึกษา 
 ๖. จัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรใน  รร.วศ.ทบ. เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗. วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ  รร.วศ.ทบ. 
     นโยบายของหน่วยเหนือ  
 ๘. ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานใน รร.วศ.ทบ. 
 ๙. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ. จาก ยศ.ทบ. 
 ๑๐. รายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ. ต่อคณะกรรมการประกัน 
       คุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ 
 ๑๑. จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษา  
       ค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร 
 ๑๒. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ.  
       และ/หรือ  ผบ.รร.วศ.ทบ. 
 
หน้าที่รับผิดชอบของผู้ช่วยหัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  รร.วศ.ทบ. 

๑. ดแูลและรับผิดชอบงานด้านการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา 

๒.  ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ. และหน่วยงาน สนับสนุน
วิชาการในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

๓.  ดูแลและรับผิดชอบการจัดรวบรวมเอกสารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพ
การศึกษา 

๔. ประสานงานและให้ค าแนะน าการด าเนินงานโครงการของหน่วยใน รร.วศ.ทบ.ตาม แผนการ
ด าเนินงานท่ีก าหนด  

๕. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดท าประกันคุณภาพ  

๖. จัดท าหนังสือเอกสารและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ. 



๑๙ 

 

๗.  ประสานงานกับทุกหน่วยในการจัดท ารายงานการศึกษาตนเอง  

๘. จัดท ารายงานการศึกษาตนเองของ รร.วศ.ทบ.เพื่อรับการตรวจสอบจาก ทบ. (ยศ.ทบ.) 

๙. จัดท าการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.วศ.ทบ.เพื่อรับการ

ประเมินจาก ทบ. (ยศ.ทบ.)  

     ๑๐.ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าทีธุ่รการและสารสนเทศ   
     ๑. ด าเนินการรับและส่งหนังสือเข้าและหนังสือออก 
     ๒. จัดเก็บเอกสารท่ีส่งมาถึงส านักประกันคุณภาพการศึกษาและประสานงานด้านเอกสารใน ฝ่าย 
         ต่างๆ ของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๓. จัดท าและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
         ท้ัง ๓ ด้าน ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษา  
      ๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร หน่วยงาน 
          ภายในและภายนอก รร.วศ.ทบ. 
      ๕. ประสานงานกับหน่วยใน รร.วศ.ทบ. เกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพ 
          การศึกษา  
     ๖.  จัดท าและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
          การศึกษา  
     ๗.  รวบรวมและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๘.  จัดท าเครือข่ายสารสนเทศและให้บริการข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
          ให้แก่หน่วยงานภายใน รร.วศ.ทบ. และภายนอก  
     ๙. พิมพ์เอกสาร รายงาน และงานต่างๆ ของส านักประกันคุณภาพการศึกษาและงานท่ีได้รับ  
            มอบหมายจากหัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษามอบหมาย 

     ๑๐. พิมพ์เอกสารและรายงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ.  
     ๑๑. ประสานงานกับหน่วยงานใน รร.วศ.ทบ. 
     ๑๒. จัดท าหนังสือขอเบิก–ขอซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องใช้ในส านักงาน  
     ๑๓. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

             บทท่ี๒  

    แนวทางการด าเนินงาน  

ปรัชญา,วิสัยทัศน์ , พันธกิจ , และวัตถุประสงค์ ของ  รร.วศ.ทบ. 

๑. ปรัชญา      

 ผลิตทหารวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความช านาญพร้อมเผชิญเหตุด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 

 ๒. วิสัยทัศน์  

       เป็นศูนย์กลางการฝึกศึกษาด้าน  เคมี  ชีวะ  รังสี  นิวเคลียร์ ของกองทัพไทย 

๓.  พันธกิจ 
 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและ

จริยธรรม  
 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและ ทักษะในการปฏิบัติการทางทหารด้าน     เคมี  

ชีวะ  รังสี  นิวเคลียร์   
 พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรียนรู้  ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
๔.  วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาก าลังพลของกองทัพบก ให้มีความรู้  ความช านาญด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์  
 เพื่อเป็นคลังความรู้ด้าน  เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์  ให้กองทัพ 
 เพื่อให้ก าลังพลของกองทัพบกมีทักษะ ในการใช้และ การปรนนิบัติบ ารุงยุทโธปกรณ์สาย

วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ  
๓.๓.๓  ภารกิจ  

อ านวยการและด าเนินการฝึกและศึกษา  อบรมก าลังพลของกองทัพบก   และหน่วยอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องตามนโยบายของกองทัพบก  และปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษาอบรมในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ทหารบก 

   แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา  

                ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นหน่วยงานท่ีก าหนดระบบและกลไกการ ประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด    ท่ีกองทัพบกก าหนด มี
แนวทางการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพดังนี้  
 ๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาใหมก่ับบุคลากรในโรงเรียน  

๒. สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งเข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้ จริง 
  ๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยเหนือและหน่วยข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางาน ประกันคุณภาพ
ให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน  



๒๑ 

 

 

 ๔. บุคลากรในส านักงานประกันคุณภาพต้องมีความรอบรู้พัฒนาตนเองศึกษาข้อมูลงาน  ประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 ๕. ให้ค าแนะน า ติดตามและช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการ/คณะท างานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

คุณสมบัติของบุคลากรในส านักงานประกันคุณภาพ 

 ๑. มีประสบการณ์การสอน/ การท างานภายใน รร.วศ.ทบ.ไม่ต่ ากว่า ๕ ปีหรือเป็น ผู้บริหาร  

 ๒. ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือเคยท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมิน คุณภาพการศึกษา 

 ๓. มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๔. มีความเช่ือมั่นในระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

๕. มีความเข้าใจกระบวนการท างานของสถานศึกษา  

วิสัยทัศน์ “ มุ่งสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการจัด การศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม”  

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก 

        รร.วศ.ทบ.ได้จัดท า ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกไว้ 

๓ ขั้น ประกอบด้วย 

 ๑. ขั้นตอนท่ี ๑ ปัจจัยน าเข้า (INPUT) /ข้อมูลเริ่มต้น  

 ๒. ขั้นตอนท่ี๒ กระบวนการ (PROCESS) /การด าเนินงาน 

 ๓. ขั้นตอนท่ี๓ ผลลัพธ์(OUTPUT) /ผลการประเมิน 

             ในแต่ละขั้นตอนได้วางกลไกในการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตรวจสอบ  ได้

และมีการประเมินระบบทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพท่ีต้องการ ตามแนวทางการประกัน  

คุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทบ. และ ทบ.โดยทุกขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องและต่อเนื่องกัน 

ตาม ผังท่ีก าหนดดังนี้ 
       

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ ์

 ( INPUT )         ( PROCESS )        ( OUTPUT )  

 
                        

                             การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน 
เมื่อด าเนินการไปจนครบทุกขั้นตอนแล้ว ต้องจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินการว่า เป็นไปตาม

ผลลัพธ์ท่ีต้องการหรือวัตถุประสงค์ของรร.วศ.ทบ. หรือไม่ มีส่ิงใดท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข และก าหนด

แนวทางในการพัฒนา โดยน ามาเข้าด าเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามขั้นตอนท่ี ๑ ใหม่ ซึ่ง

อาจจะมาเริ่มท่ีปัจจัยน าเข้าหรือมาเริ่มท่ีกระบวนการก็ได้ถ้าปัจจัยน าเข้าไม่เปล่ียนแปลง 



๒๒ 

 

 ปัจจัยน าเข้า (INPUT) /ข้อมูลเริ่มต้น ประกอบด้วย มาตรฐานและตัวบ่งช้ี การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก ท่ียศ.ทบ. 

ก าหนดให้ได้แก่ 

มาตรฐานที่๑   คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

 มาตรฐานที่๒   คุณภาพครู อาจารย์ และ บุคลากรสนับสนุน การศึกษา 

 มาตรฐานที่๓   การพัฒนาหลักสูตรและ คุณภาพการเรียนการสอน 
มาตรฐานที่๔   การสร้างผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ การน ามาใช้ประโยชน์ 

มาตรฐานที่๕  การบริการทางวิชาการ 

มาตรฐานที่๖   การปลูกฝังอุดมการณ์   ทหารและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี 

 มาตรฐานที่๗   การบริหารจัดการและ  การพัฒนาสถานศึกษา 
กระบวนการ(PROCESS) /การด าเนินงาน ประกอบด้วย  

๑. การจัดท าและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ. โดยก าหนดให้มี

แผนงานและโครงการรองรับการด าเนินงานในแต่ละ มาตรฐาน 

 ๒. การจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ.เพื่อเป็นแนวทางใน การด าเนินงาน 

 ๓.การแต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงานของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย  

        ๓.๑ คณะกรรมการสภา รร.วศ.ทบ. 

        ๓.๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ. 

        ๓.๓ คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ. 

         ๓.๔ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

         ๓.๕ คณะท างานในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

 ๔.การด าเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานริเริ่ม/งานท่ีได้รับมอบหมายจาก หน่วยเหนือ 

 ๕.การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ รร.วศ.ทบ. 

 ผลลัพธ์(OUTPUT) /ผลการประเมิน ประกอบด้วย 

 ๑. การประเมินหลักสูตร น าผลมาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงพฒันา  

๒. การประเมินกิจกรรมต่างๆในโครงการและแผนงานท่ีก าหนดน าผลมาก าหนด แนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนา  

๓. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.วศ.ทบ.น าผลมาก าหนดแนวทาง ในการปรับปรุง

พัฒนา 

 ๔. การประเมินคุณภาพภายใน รร.วศ.ทบ.จากคณะกรรมการ ทบ. เพื่อน าผลมา ก าหนดแนวทางใน

การปรับปรุงพัฒนาตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีในปีต่อไป 



๒๓ 

 

บทที่๓ 

ค าจ ากัดความที่เกี่ยวข้องกับการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 นิยามศัพท์ ไดมาจากค าบัญญัติศัพท์ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) หนังสืออภิธานศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของ
กองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๕๔ และระดับต่ ากว่าปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ ของ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รร.เหล่า/สาย
วิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก ประจ าป๒ี๕๕๖ ดังนี้ 

การศึกษา (Education) 
 หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถา่ยทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) 
 หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการด าเนินงานในแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพ/มาตรฐาน ตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนให้มั่นใจว่า สถานศึกษานั้น ๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) 
 หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือ โดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษานั้น 

การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) 
 หมายถึง  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) บุคคล หรือ 
หน่วยงานภายนอกท่ีส านักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
 หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของการด าเนินงานตามระบบและกลไกควบคุมคุณภาพโดย
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานท่ีส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งช้ี 

การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment) 
 หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ส าหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดย
บุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาการควบคุมคุณภาพ 



๒๔ 

 

(Quality Control) หมายถึง การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ/มาตรฐาน เพื่อก ากับการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ให้ได้ผลตามดัชนีบ่งช้ีคุณภาพท่ีก าหนดการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) 
หมายถึง การตรวจสอบว่าสถานศึกษามีระบบและกลไกก ากับการควบคุมคุณภาพ ได้ปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติ
ตามระบบและกลไกดังกล่าว 

การประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment) 
 หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาซึงกระท าโดยส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ ผู้ประเมิน
ภายนอก 

การประเมินกัลยาณมิตร (Amicable Assessment) 
 หมายถึง การประเมินคุณภาพตามปรัชญาและแนวปฏิบัติการประเมิน เพื่อเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพ
ท่ีเป็นกระบวนการสัมพันธ์เช่ือมโยงของสรรพส่ิง และถักทอความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เข้าใจและเข้าถึงความจริงเชิงคุณค่าแบบองค์รวมด้วยความเป็นกลาง โดยใช้หลัก
กัลยาณมิตรธรรมเป็นพื้นฐานในการประเมิน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
กระบวนการ ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นที ่๑ ส่งเสริมและพัฒนา ขั้นที ่๒ สร้างความศรัทธาต่อผู้ประเมิน ขั้นท่ี ๓ เพียร
ประเมินอย่างกัลยาณมิตร และขั้นท่ี ๔ ช้ีทิศและเสริมแรงพัฒนาในส่วนของการประเมินอย่างกัลยาณมิตร  ผู้
ประเมินพึงใช้หลักธรรมเพื่อสร้างความศรัทธาความไว้วางใจและความเป็นมิตร ตามกัลยาณมิตรธรรม ๗ ดังนี้ 
 ๑) ปิโย : น่ารัก เป็นท่ีสบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าปรึกษาไต่ถาม 
 ๒) ครุ : น่าเคารพ ประพฤติตนสมควรแก่ฐานะ ท าให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นท่ีพึ่ง 
     และรู้สึกปลอดภัย 
 ๓) ภาวนิโย : น่ายกย่อง มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง เป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนเอง 
              อยู่เสมอ 
 ๔) วตฺตาจ : รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักช้ีแจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมือ่ไหร่ควรพูดอะไร อย่างไร 
              คอยให้ค าแนะน าว่ากล่าวตักเตือน เป็นท่ีปรึกษาท่ีดี 
 ๕) วจนกฺขโม : อดทนต่อถ้อยค า พร้อมท่ีจะรับฟังค าปรึกษาซักถาม ค าเสนอแนะ 
              วิพากษ์ วิจารณ ์อดทนฟังได้ไม่เบ่ือไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว 
 ๖) คมฺภีรญจ กถ  กตฺตา : สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้ 
 ๗) โน จฏฐาเน นิโยชเย : ไม่แนะน าเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

การประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริง (Authentic Assessment for Verification) 
 หมายถึง การประเมินท่ีผู้ประเมินใช้วิธีสังเกต หรือ สัมภาษณ์บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง หรือศึกษาจากเอกสาร 
โดยเอกสารที่ใช้ต้องเป็นเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือ เป็นเอกสารที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจาก
สถานศึกษา เพื่อแสดงถึงการประเมินจากสภาพจริง หรือการประเมินเชิงประจักษ์ 
การประเมินการสอน (Teaching Assessment) 
 หมายถึง การวัดผลของกระบวนการสอนด้วยเครื่องมือท่ีมีคุณภาพ และน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการศึกษา โดยให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ มีส่วนร่วมเพื่อตัดสินคุณค่าของการสอน เครื่องมือท่ี
ใช้ในการประเมินการสอนท่ีส าคัญ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการแบบสอบถามปลายเปิด แบบมาตรประเมินค่า
เชิงตัวเลข หรือ กราฟิก 
การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - learning) 
 หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ล าดับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมินผลท่ีชัดเจน โดยใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลางในการน าเสนอเนื้อหาบทเรียน 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนตามความพร้อมของตนและเกิดการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหาอาจอยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสอนบนเว็บไซต์ หรือ
รูปแบบอื่น เช่น ภาพนิ่งผสมผสานกับการใช้ภาพเคล่ือนไหววีดีทัศน์และเสียงโดยต้องจัดให้มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน 
กลไก (Mechanism) 
 หมายถึง ส่ิงท่ีท าให้ระบบมีการขับเคล่ือน หรือ ด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด
องค์การหน่วยงาน หรือ กลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
การวิเคราะห์ 
 หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 
การวิเคราะห์ต้องอาศัยการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลการวิเคราะห์ระดับองค์กรน ามาซึ่งแนวทางการ
จัดการกระบวนการ เพื่อการบรรลุผลลัพธ์ท่ีส าคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Students Development Activities) 
 หมายถึง การสร้างเสริมท้ังด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ด้วยการให้ความรู้การอบรมและ
เสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ รวมท้ังให้ค าปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียบพร้อมด้วยความรู้  
คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพพลานามัย 
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (Criteria of Quality Assessment) 
 หมายถึง มาตรวัดของแต่ละตัวบ่งช้ีคุณภาพ ท่ีพัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานซึ่ง
ก าหนดโดยต้นสังกัด หรือ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ เพื่อให้การประเมิน
คุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
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การท านุบ ารุง 
 หมายถึง การให้ความส าคัญและเห็นถึงคุณค่าท่ีจะต้องดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพท่ีดีมีความสมบูรณ์
ท้ังในปัจจุบัน และอนาคต 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทางทหาร 
 หมายถึง แผนงาน กิจกรรม โครงการ ท่ีด าเนินงานเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร ในการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ไทย 
ท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานของสถาบัน 
การพัฒนาครู อาจารย์ 
 หมายถึง การท่ีครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ท้ังในด้านวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ รวมท้ังสนับสนุนให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนา สามารถน าองค์
ความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ท้ังในการจัดการเรียนการสอน การผลิต
ส่ือ การบริหารจัดการ หรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ 
การพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นของสถาบัน 
 หมายถึง ผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญเฉพาะ ของสถาบันท่ีส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และอัตลักษณ์ ของสถาบัน    
แล้วน ามาสู่การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อก่อให้เกิดผลการพัฒนาสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 
รวมท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนน าไปสู่การได้รับการยกย่องในระดับกองทัพ ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 หมายถึง การปฏิบัติตามค่านิยมทางทหารในทางท่ีดีงามโดยปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นแบบแผนเป็นเรื่อง
ท่ีทหารทุกคนควรท า เป็นส่ิงจ าเป็นและส าคัญท่ีทหารทุกคนควรปฏิบัติ เช่น การท าความเคารพการแต่ง
เครื่องแบบ การมีระเบียบวินัย เป็นต้น 
ขนบธรรมเนียมประเพณี 
 หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของ
ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจท่ีถูกต้องถึงศรัทธาความเช่ือและค่านิยม เพื่อให้สามารถน ามาปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่เป็นต้น 
คุณภาพการศึกษา (Education Quality) 
 หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ ตลอดจน ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจัดการศึกษาของแต่ละ
สถาบันการศึกษา หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณภาพการศึกษา คือ การได้มาซึ่งผลผลิตทางการศึกษาตาม
เป้าประสงค์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของประเทศและปณิธาน ตลอดจนภารกิจเฉพาะของสถาบันการศึกษานั้น 
ๆ 
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อาจารย์ 
 หมายถึง ข้าราชการ และบุคลากร ซึ่งท าหน้าท่ีด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันการศึกษา 
ครู (Teacher) 
 หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าท่ีหลักด้านการเรียนการสอน 
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
ครูฝึก/ ครูทหาร (Military Trainers/Military Teacher) 
 หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร/ประทวน ซึ่งท าหน้าท่ีหลักทางด้านการฝึกศึกษาทางทหารและส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนทหารด้านวิทยาการทหารและทักษะทางทหาร 
คุณลักษณะทางทหาร 
 หมายถึง ลักษณะทางทหารท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนด ซึ่งครอบคลุมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถเสียสละเพื่อประเทศชาติและราช
บัลลังก์ รวมท้ังด ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้วิชา
พื้นฐานวิชาการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ มีวินัยทหาร และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มีภาวะผู้น า 
ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตส านึกในความเป็นทหารและรู้รักสามัคคี มีความเข้มแข็ง 
อดทน และความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ ด ารงตนอยู่ในหลักธรรมศาสนา ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 
งานวิจัย 
 หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสมกับ
สาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็นงานวิจัยในช้ันเรียน ต้อง
มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม เน้นกระบวนการท่ีเป็นเหตุเป็นผล โดยนับ
กิจกรรมท่ีอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้  ๑) มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ๒) ระบุปัญหา ๓) มี
วิธีด าเนินการ ๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล ๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการน าความรู้ท่ีได้จากการ
ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 
งานสร้างสรรค ์
 หมายถึง เป็นงานท่ีเสริมสร้างความรู้ ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ท่ีมีการศึกษา 
ค้นคว้า หรือ แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี หรือ งานท่ีแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้ 
หรือ วิธีการท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือ แสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือ แสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมท้ัง ส่ิงประดิษฐ์ ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบท่ีมี
คุณค่าและเป็นท่ียอมรับในวงการวิชาชีพ 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน ามาใช้ประโยชน์ 
 หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้น ามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการ /
โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จน
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ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 
นายทหารปกครอง (Military Guardian) 
 หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรซึ่งท าหน้าท่ีก ากับดูแลระเบียบวินัย ตลอดจนแบบธรรมเนียมทหาร 
ของนักเรียนทหาร 
บุคลากรทางการศึกษา (Education Personnel) 
 หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมท้ัง ผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ท่ีท าหน้าท่ี
ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 
แบบธรรมเนียมทหาร 
 ได้แก่ บรรดา กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และสรรพหนังสือต่าง ๆ ท่ี
ผู้บังคับบัญชาได้ออกหรือได้วางไว้เป็นหลักฐานให้ทหารปฏิบัติ ซึ่งรวมท้ังขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของ
ทหารทั้งท่ีเป็นและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร 
ปรัชญาของสถาบัน (Institute Philosophy) 
 หมายถึง ผลรวมของระบบความคิดท่ีได้ไตร่ตรองและวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นสถาบันการศึกษา  
การสรางสรรค์และบุกเบิกองค์ความรู้ และการพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ซึ่งเป็นความคิดหรือการสร้าง
แนวคิดท่ีกว้างขวางพอท่ีจะครอบคลุมประสบการณ์ของคนจ านวนมากได้ 
ปณิธาน (Aim) 
 หมายถึง ความมุ่งมั่นต้ังใจในเรืองใดเรื่องหนึ่งท่ีจะท าให้ปรัชญาบรรลุผล 
เป้าหมาย (Goal) 
 หมายถึง ส่ิงท่ีจะท าให้ส าเร็จในแต่ละงานอยู่ในกรอบของการต้ังความปรารถนา ภาระหน้าท่ี และ
ความมุงหมายท่ีสถาบันก าหนด 
เป้าประสงค์ 
 หมายถึง สภาพในอนาคต หรือ ระดับผลการด าเนินงานท่ีองค์กรต้องการให้บรรลุความประสงค์ท่ี
เป็นได้ท้ังระยะส้ันและระยะยาว เป้าประสงค์ คือ ความมุ่งหมายปลายทางซึ่งช้ีน าการด าเนินงานตามเจตนา 
ความปรารถนา มักเรียกวา “เป้าหมาย” ซึ่งประกอบด้วย ตัวเลข หรือ ช่วงของตัวเลขเป็นการคาดการณ์ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบ หรือ ข้อมูลเชิงพยากรณ์ 
ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
 หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติงานท่ีท าให้เกิดประสิทธิผลโดยมีผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน
ด าเนินการท่ีส้ินเปลืองทรัพยากรน้อยท่ีสุด หรือด้วยวิธีการที่ประหยัดท่ีสุด 
ประสิทธิผล (Effectiveness) 
 หมายถึง ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผนด าเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
 
 



๒๙ 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Education Quality Development Plan) 
 หมายถึง แผนพัฒนาการศึกษาของสถาบัน  เป็นแผนท่ีจัดท าอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของ
สถาบันการศึกษา  ประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน สมบูรณ์ครอบคลุมการพัฒนา
ทุกกิจกรรมท่ีเป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา และเป็นท่ียอมรับรวมกันจากทุกฝายท่ีเกี่ยวข้อง 
น าไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของกิจกรรมท่ีก าหนดอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐาน
หลักสูตร 
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) 
 หมายถึง แผนการด าเนินงานท่ีชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  ท้ังระยะส้ันและระยะ
ยาว  รวมท้ังรายละเอียดของทรัพยากรท่ีต้องใช้และช่วงเวลาท่ีต้องท าให้ส าเร็จ เมื่อมีการก าหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว  การจัดท าแผนปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอย่างยิ่งใน
การวางแผนเพื่อให้มีความเข้าใจและน าไปปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การน าแผนปฏิบัติงานไป
ด าเนินงานครอบคลุมถึงการสร้างตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานตาง ๆ ในการน าแผนไปปฏิบัตินั้น 
อาจจ าเป็นต้องให้การฝึกอบรมเฉพาะทางแก่บุคลากรหรืออาจจ าเป็นต้องมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย 
แผนปฏิบัติการประจ าปี (Annual Action Plan) 
 หมายถึง แผนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาในการด าเนินงานภายในหนึ่งปี เป็นแผนท่ีถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลง
สู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะต้อง
ด าเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการ หรือ กิจกรรม 
เป้าหมายของตัวบ่งช้ีเหล่านั้น รวมท้ังมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือ หัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ
ด าเนินงาน รายละเอียดและทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการด าเนินโครงการท่ีชัดเจน 
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง/ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Student Center) 
 หมายถึง การให้ผู้เรียนมีบทบาทส าคัญในกิจกรรมการเรียนรู้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะ และ
ประสบการณ์ ตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรก าหนด 
นวัตกรรม (Innovation) 
 หมายถึง การท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร บริการ และกระบวนการ 
รวมท้ังสร้างคุณค่าใหม่ส าหรับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิดกระบวนการ 
เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือน ามาปรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่ 
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
 หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป
วิธีปฏิบัติ หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 
 
 



๓๐ 

 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
 หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือ หนังสือ ท่ีผ่านกระบวนการกล่ันกรองและได้รับการรับรอง
คุณภาพแล้ว ผลงานทางวิชาการท่ีเป็นบทความวิชาการ (Academic Papers) ต ารา(Textbook) หรือหนังสือ 
(Books) ต้องเป็นผลงานท่ีผ่านกระบวนการกล่ันกรองผลงานก่อนตีพิมพ์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ท่ีสะท้อน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดท าในรูปของ
บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 
 - ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ท้ังหมดของรายวิชา หรือ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ท่ี
เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
 - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการและ/หรือ ผู้อ่าน
ท่ัวไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตร หรือ ต้องน ามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง ท้ังนี้จะต้องเป็นเอกสารท่ีเรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที มั่นคง และให้ทัศนะ
ของผู้เขียนท่ีสร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น  ๆ และ/หรือ 
สาขาวิชาที เกี่ยวเนื่อง 
พันธกิจ (Function) 
 หมายถึง หน้าท่ีโดยรวมขององค์กร เป็นการตอบค าถามท่ีว่า “องค์กรต้องการบรรลุอะไร” พันธกิจ 
อาจก าหนดโดย ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ตลาดเป้าหมายท่ีองค์กรให้บริการความสามารถท่ีโดดเด่นของ
องค์กร หรือเทคโนโลยีที องค์กรใช้ พันธกิจของสถาบัน (InstitutionalMission) หมายถึง การน าความรู้
ประสบการณ์จากการบริหารวิชาการ มาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งสามารถวัดได้และเป็นรูปธรรม 
ท้ังนี้ประสิทธิผลของการใช้บริการวิชาการนั้น จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมาย 
ภารกิจ (Mission) 
 หมายถึง ขอความท่ีแสดงความต้ังใจในความปรารถนา หรือ ความมุ่งหมายของสถาบันบ่งช้ีเหตุผลการ
ด ารงอยู่ของสถาบัน ซึ่งเป็นเหตุผลท่ีสังคมให้การสนับสนุนและยอมรับ ภารกิจของสถาบันมีลักษณะเป็นท้ัง
สาระ และความผูกพันรับผิดชอบท่ีต้องปฏิบัติสาระส าคัญของภาร กิจของสถาบันเกี่ยวของกับ ๑) ความมุ่ง
หมายหลัก ๒) คุณลักษณะเฉพาะของสถาบัน ๓) ประชากรท่ีมุ่งจะบริการหรือเขตบริการ และความรับผิดชอบ
ต่อท้องถิ่นหรือชุมชน ๔) จุดเน้นส าคัญและความผูกพันต่อหน้าท่ี๕) เสรีภาพทางวิชาการและความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได้ ๖) ลักษณะของรูปแบบการบริหาร 
ภารกิจ (Task) 
 หมายถึง ขอบเขตงาน หรือ บทบาทหน้าท่ีซึ่งองค์กรต้องท าในลักษณะอาณัติ (mandate) 
เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 
สถานศึกษา (Education Institution) หมายถึง หน่วยงานการศึกษา หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ 
เอกชน ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ส าหรับในคู่มือนี้ หมายถึง สถาบันการศึกษา 
โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก 



๓๑ 

 

สารสนเทศ (Information) 
 หมายถึง กลุ่มของข้อมูลท่ีผ่านการประมวลผลตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความหมายและมี
ประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลท่ีผ่านการเปล่ียนแปลง หรือ จัดกระท าเพื่อผลของการเพิ่มความรู้
ความเข้าใจของผู้ใช้ ลักษณะของสารสนเทศ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ อย่าง ท่ีเกี่ยวข้องกันเพื่อ
จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบ ๕ ส่วน คือ ข้อมูล,การประมวลผล, การจัดเก็บ, เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือท่ี ช่วยในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศ, ระบบและกลไก (System and Mechanism) 
ระบบ (System) 
 หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ี มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่า ต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามท่ีต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยท่ัวกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ โดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้ากระบวนการ ผลผลิต 
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
วงจรคุณภาพเดมม่ิง (Deming Cycle : PDCA) 
 หมายถึง กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในการด าเนินงานควบคุมคุณภาพ  เป็นวงจรพัฒนา
คุณภาพจากการเผยแพร่ของ Deming ซึ่งประกอบด้วย วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do)ตรวจสอบ (Check) 
ปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 - การวางแผน (Plan) ก าหนดแผนที สามารถด าเนินการให้บรรลุตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้ 
มีการก าหนดตัวช้ีวัดคุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน  โดยพิจารณาท าแผนและเครื่องมือตัดสินท่ีสอดคล้องและ
ตอบสนองการด าเนินงานท่ีมุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์เป็นส าคัญ 
 - การด าเนินงานตามแผน (Do) สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติภารกิจท่ี
ได้วางแผนไว้ โดยอาศัยการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีก าหนดตามแผนด้วยวิถีชีวิตและการท างาน
อย่างมีคุณภาพ 
 - การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการก ากับติดตามประเมินการด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ 
สถานศึกษาจะต้องวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการด าเนินงานและเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อตัดสินว่า การด าเนินงานมีคุณภาพตามท่ีต้องการหรือไม่ เพราะ
เหตุใด 
 - การกระท า (Action) เป็นการน าผลการประเมินมาก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริม
จุดแข็ง โดยก าหนดเรื่องท่ีต้องการพัฒนาตามความเร่งด่วน และความพร้อมของสถานศึกษา พร้อมท้ังก าหนด
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และห้วงเวลาในการพัฒนาให้ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจตรงกันท่ัวทั้งสถานศึกษา 
วัฒนธรรม (Culture) 
 หมายถึง ความเจริญงอกงามที มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึกและความเช่ือ 
ก่อให้เกิดวัฒนธรรม สามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม และผลเกิดจากกิจกรรมและผลผลิตกิจกรรม
ของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล ซึ่งเปล่ียนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันท่ีดี 
จึงควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่าอย่างมั่นคงและมั่นใจ 
วัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) 



๓๒ 

 

 หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน หรือ ด าเนินชีวิตของบุคลากรทุกคน ทุกหน่วยในสถานศึกษาไม่
ว่าตนจะรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานในภารกิจใดก็ตาม ทุกคนจะค านึงถึงหรือต้องการท าให้ได้ผลงานท่ีดีเสมอ 
วารสารวิชาการระดับกองทัพ 
 หมายถึง วารสารวิชาการท่ีเผยแพร่ความรู้ภายในกองทัพ  หรือ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ     
ตามมาตรฐานสากลให้เป็นวารสารวิชาการระดับกองทัพ เช่น วารสารกองทัพไทย วารสารสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ วารสารพยาบาลทหารบก วารสารแพทย์ทหารอากาศ 
วิสัยทัศน์ 
 หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรท่ีต้องการจะเป็น โดยก าหนดทิศทางอย่างชัดเจนตาม
สภาพที่องค์กรตองการจะเป็น อธิบายทิศทางท่ีองค์กรมุ่งไป องค์กรตองการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ท่ีองค์กร
ตองการ กล่าวได้ว่า วิสัยทัศน์ คือ ภาพในอนาคตขององค์กรท่ีผู้น าและสมาชิกทุกคนรวมกันสร้าง ส่งเสริม 
สนับสนุน ตามจินตนาการขึ้น โดยมีพื้นฐานอยู่บนความจริง เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์ภารกิจ ค่านิยม และ
ความเช่ือ พรรณนาให้เห็นทิศทางขององค์กรอยางชัดเจน มีพลัง ท้าทาย และมีความเป็นไปได้อย่างมุ่งมั่นที จะ
ท าส่ิงท่ียิ่งใหญ่หรือดีท่ีสุดให้กับสังคม 
วัตถุประสงค์ 
 หมายถึง ขอความที ระบุส่ิงท่ีต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรม สามารถตรวจวัดพฤติกรรมได 
ลักษณะส าคัญของวัตถุประสงค์ คือ ๑) มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง แต่ละวัตถุประสงค์มีผลหนึ่งเดียว ๒) 
สามารถวัดและตรวจสอบได้ ๓) ท าความเข้าใจได้ทันที ๔) ก าหนดระยะเวลาท่ีท างานให้ส าเร็จ ๕) มีมาตรฐาน
ท่ียอมรับพฤติกรรม 
หน่วยผู้ใช้ 
 หมายถึง ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา หน่วยงานของกองทัพ โดยมีผู้บังคับบัญชา
ของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจ 
อัตลักษณ์ (Identity) 
 หมายถึง ผลผลิตและคุณลักษณะของผู้เรียนตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดต้ังสถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/สภาการศึกษาของสถานศึกษา และหน่วยงานต้น
สังกัด 
องค์ประกอบคุณภาพ (Quality Factor) 
 หมายถึง ปัจจัยหลักในการด าเนินงานของสถาบันที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ปรัชญา 
ปณิธาน ภารกิจ และวัตถุประสงค์การเรียนการสอน การพัฒนา และสนับสนุนนักศึกษา การวิจัยการ 
บริการวิชาการแก่ชุมชน การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การบริหารและจัดการ 
 

 



๓๓ 

 

   

บทท่ี๔ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ.  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

ค่าน้ าหนัก 

๑. คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๑.๑  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
๑.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลกัสูตร 

๒ ๑๐ 

๒. คุณภาพครู อาจารย์ และ 
    บุคลากรสนับสนุน 
    การศึกษา 

๒.๑  ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์  
       มคีวามสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม 
       ตามระเบียบวินัยทหารและ จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
๒.๒  ครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการ   
       เพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ ์

๒ ๑๕ 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและ 
   คุณภาพการเรียนการสอน 

๓.๑  การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
๓.๒  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
๓.๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๔  ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล 
๓.๕  การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ้
๓.๖  การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช ้
       ในการเรียนการสอน 

๖ ๓๐ 

๔. การสร้างผลงานทาง
วิชาการ/ งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และ การน ามาใช้
ประโยชน์ 

๔.๑  ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงาน ทางวิชาการ / 
       งานวิจัยงาน/สร้างสรรค์ และการน ามาใช้ประโยชน์ 

๑ ๑๐ 

๕. การบริการทางวิชาการ
  

๕.๑  การบริการทางวิชาการตามช านาญและความพร้อมของ 
       สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 

๑ ๕ 

๖. การปลูกฝังอุดมการณ์   
ทหารและการเสริมสรา้ง
ความ    เป็น พลเมืองที่ดี 

๖.๑  การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และเสริมสร้าง 
       ความเป็นพลเมืองที่ดี 

๑ ๕ 

๗. การบริหารจัดการและ 
    การพัฒนาสถานศึกษา 

๗.๑  แผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 
๗.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
๗.๓  การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 
๗.๔  ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ 
๗.๕  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๕ ๒๕ 

รวม ๑๘ ๑๐๐ 



๓๔ 

 

ผังมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

๑.๑  คุณภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษา  

๑.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษามคีุณลักษณะ 

        ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

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

คุณภาพการศึกษา 

๒. คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร  
    สนับสนุนการศึกษา 

๒.๑  ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ  
       มีความสามารถในการจัดการเรียน 
       การสอน มคีุณธรรมจริยธรรมตาม 
       ระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณ 
       วิชาชีพครู 
๒.๒  ครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน 
       การศึกษา ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้หรือ 
       ประสบการณ ์

๓. การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพ 

         การเรียนการสอน 

๓.๑  การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
๓.๒  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
๓.๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๔  ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล 
๓.๕  การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ้
๓.๖  การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช ้
       ในการเรียนการสอน 

๔. การสร้างผลงานทางวิชาการ/  
    งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ 

     การน ามาใช้ประโยชน์ 

๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการสร้าง 
       ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์  
       และการน ามาใช้ประโยชน์ 

๕. การบริการทางวิชาการ 
 
 
 
 

๕.๑ การบริการทางวิชาการตามช านาญ   
      และความพร้อมของสถานศึกษาที่เป็น 
      ประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 

๖. การปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็น 

    ทหารและเสริมสร้างความเป็น 

     พลเมืองที่ดี 

๖.๑ การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและ 
      เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี 



๓๕ 

 

 
 

 
 

(๑) ตัวบ่งชี้ ๑.๑  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้สอดคล้อง
กับความต้องการของ ทบ. โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะหผ์ล
ท่ีมีมาตรฐาน 

จุดมุ่งหมาย :  เพื่อประเมินคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาว่ามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรหรือไม่อย่างไร และเมื่อไปปฏิบัติงานแล้วได้น าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยหรือไม่ อย่างไร เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑)  มีระบบการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา และมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
(๒)  มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา    
(๓)  มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
(๔)  ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  

มีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดีขึ้นไป ทุกหลักสูตร  
(๕)  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน 

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

๒.๑ สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายท่ีก าหนดว่าบรรลุ 
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร (๐.๕๐ คะแนน) 

๒.๒ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการ ในปีต่อไป (๐.๕๐ คะแนน) 
๓.  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา             

(๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
๒.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ (๐.๕๐ คะแนน) 
๒.๓ แบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีได้รับกลับคืนในแต่ละหลักสูตร แสดงเป็นหลักฐานให้ 

คณะกรรมการทราบหลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (๐.๕๐ คะแนน)   
๔. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ียของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน 

อยู่ในระดับดีขึ้นไป (๑ คะแนน) (ใช้สูตรการค านวณ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒ ) 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 



๓๖ 

 

๕. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา  (๑ คะแนน)  
ประกอบด้วย 

๕.๑ สรุปหัวข้อ/ประเด็นท่ีต้องปรับปรุงพัฒนาท่ีได้จากผลการประเมินฯ (๐.๕๐ คะแนน) 
๕.๒ การน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/         

การจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป (๐.๕๐ คะแนน) 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์ที่ ๑  แผนงาน/โครงการ ต้องก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ก าหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาการติดตามหลังจบการศึกษาของแต่ละหลักสูตร และวิธีการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

        การก าหนดห้วงเวลาการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา (ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๑.๑)       

เกณฑ์ที่ ๓  หัวข้อการประเมินความพึงพอใจให้มีความครอบคลุมท้ัง ๓ ด้าน ได้แก่  ๑) ด้านความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ ๒) ด้านทักษะพื้นฐานในการท างาน  ๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจท่ีได้รับกลับคืนแต่ละหลักสูตร (ใช้แนวทางตามตาราง 
๑.๑.๒ ) โดยน ามาแสดงเป็นตัวอย่างให้คณะกรรมการทราบหลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (ผู้บังคับบัญชา ๕ ฉบับ 
เพื่อนร่วมงาน ๕ ฉบับ) กรณีท่ีใช้การประเมินแบบ online แสดงข้อมูลให้คณะกรรมการทราบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องสามารถระบผูุ้รับการประเมินเป็นรายบุคคลได้    

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

แนวทาง/ตัวอย่างการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน  

ตาราง ๑.๑.๑ ห้วงเวลาการจัดเก็บข้อมูลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา (เกณฑ์ท่ี ๑) 

 

หลักสตูร ปีงบประมาณที่จดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
ปี ๒๕๖๐ ป ี๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๓ 

หลักสูตร 
ท่ีจบการศึกษาใน

ระหว่างวันท่ี 

๑ ต.ค.๕๙  
ถึง  

๓๑ มี.ค.๖๐ 

๑ เม.ย.๖๐  
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๐ 

๑ ต.ค.๖๐ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๑ 

๑ ต.ค.๖๑ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๒ 

๑ ต.ค.๖๒ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๓ 
 
 
 



๓๗ 

 

 
ตาราง ๑.๑.๒ ร้อยละของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนในแต่ละปี (เกณฑ์ท่ี ๓) 
 

ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

ร้อยละของแบบสอบถามท่ีได้รับคืนต่อจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้จากการก าหนดขนาด
ตัวอย่าง/การค านวณขนาดตัวอย่าง 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

 
แนวทางการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

 

 จากปัญหาท่ีสถานศึกษามีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนมากและอัตราการได้แบบสอบถามความพึงพอใจท่ี
ได้กลับคืนมีค่อนข้างต่ ารวมท้ังการเก็บข้อมูลมีข้อจ ากัดด้านเวลา คนและงบประมาณในการติดตามท าให้เป็น
ภาระแก่สถานศึกษาค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรพัฒนาแนวทางการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดย การก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง แทนการเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการ
และการน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างแท้จริง ลดภาระกับสถานศึกษา เพื่อน าทรัพยากรไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานแทน  ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แนะน า ไว้   ๒ วิธี ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

 วิธีที่ ๑ ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง 

ตาราง ๑.๑.๓ ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร  

ขนาด
ตัวอย่าง  

ขนาด
ประชากร  

ขนาด
ตัวอย่าง  

ขนาด
ประชากร  

ขนาด
ตัวอย่าง  

ขนาด
ประชากร  

ขนาด
ตัวอย่าง  

ขนาด
ประชากร  

ขนาด
ตัวอย่าง  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

40  

45  

50  

55  

60  

65  

70  

75  

80  

85  

90  

95  

10  

14  

19  

24  

28  

32  

36  

40  

44  

48  

52  

56  

59  

63  

66  

70  

73  

76  

100  

110  

120  

130  

140  

150  

160  

170  

180  

190  

200  

210  

220  

230  

240  

250  

260  

270  

80  

86  

92  

97  

103  

108  

113  

118  

123  

127  

132  

136  

140  

144  

148  

152  

155  

159  

280  

290  

300  

320  

340  

360  

380  

400  

420  

440  

460  

480  

500  

550  

600  

650  

700  

750  

162  

165  

169  

175  

181  

186  

191  

196  

201  

205  

210  

214  

217  

226  

234  

242  

248  

254  

800  

850  

900  

950  

1,000  

1,100  

1,200  

1,300  

1,400  

1,500  

1,600  

1,700  

1,800  

1,900  

2,000  

2,200  

2,400  

2,600  

260  

265  

269  

274  

278  

285  

291  

297  

302  

306  

310  

313  

317  

320  

322  

327  

331  

335  

2,800  

3,000  

3,500  

4,000  

4,500  

5,000  

6,000  

7,000  

8,000  

9,000  

10,000  

15,000  

20,000  

30,000  

40,000  

50,000  

75,000  

100,000  

338  

341  

346  

351  

354  

357  

361  

364  

367  

368  

370  

375  

377  

379  

380  

381  

382  

384  

 
ท่ีมา : ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,๒๕๔๓) 

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

 
 
 

    เมื่อ          จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

      ความคลาดเคลื่อนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
     ขนาดของประชากร 

จ านวนแบบสอบถามท่ีได้รับคืน ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๑.๒  
 
 

       
 

      
 



๓๙ 

 

ตัวอย่าง การค านวณหาขนาดตัวอย่าง 

หมายเหตุ   ตัวอย่างนี้ ได้ใช้จ าลองสถานการณ์ว่ามีการเปิดหลักสูตรเดิมทุกปี เปิดในห้วงเวลาเดียวกันทุกปี     
                และมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเท่าเดิมทุกหลักสูตรทุกปี  

ค าอธิบายเพิ่มเติม 
 ใช้ข้อมูล ๑ ต.ค.๕๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๐ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ท้ังหมด ๖๐๓ นาย ใช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง เท่ากับ ๒๓๔ นาย   

หลักสูตร 
เปิด / ปิด
การศึกษา 

ระยะเวลา 

(สป.) 

จ านวนผู้
เข้ารับ

การศึกษา 

 
จ านวน 

ขนาดตัวอย่าง
ที่ส่ง

แบบสอบถาม 

จ านวนแบบสอบถามที่ต้องได้กลับคืน 

ปี ๖๐ 
(๗๐%) 

๑ ต.ค.๕๙ 
ถึง 

๓๑ มี.ค.๖๐ 

ปี ๖๑
(๗๕%) 
๑ เม.ย.๖๐ 

ถึง 
๓๐ ก.ย.๖๐ 

ปี ๖๒ 
(๘๐%) 

๑ ต.ค.๖๐ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๑ 

ปี ๖๓ 
(๙๐%) 

๑ ต.ค.๖๑ 
ถึง 

๓๐ ก.ย.๖๒ 

ปี ๖๔ 
(๑๐๐%) 
๑ ต.ค.๖๒ 

ถึง 
๓๐ ก.ย.๖๓ 

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

๕  ๖๕  ๒๕ 
๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๓ ๒๕ 

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

๘  ๓๕  ๑๔ 
๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๑๔ 

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

๑๑  ๔๘  ๑๙ 
๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๑๙ 

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

๖  ๕๐  ๑๙ 
๑๔ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๑๙ 

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

๕  ๔๐  ๑๕ 
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๕ 

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

๕ ๔๐  ๑๕ 
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๔ ๑๕ 

๗. นายทหารปลัดบัญชีระดับ
บริหาร  

๙ ก.พ.๖๐ – 
๑๐ เม.ย.๕๙ 

๙  ๕๐  ๒๐ 
๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๒๐ 

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

๑๓  ๓๗  ๑๔ 
๑๐ ๑๑ ๑๑ ๑๓ ๑๔ 

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

๑๗  ๔๐  ๑๖ 
๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๖ 

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

๒๖  ๖๕ ๒๕ 
๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๒ ๒๕ 

๑๑. นายสิบชั้นต้นส าหรับ    
   กองหนุน  

๑ ก.ค.๕๙ – 
๑๘ ส.ค.๖๐ 

๘  ๖๐  ๒๓ 
๑๖ ๑๗ ๑๘ ๒๑ ๒๓ 

๑๒. นายทหารสัญญาบัตรการเงิน
บรรจุใหม่ 

๑๓ ก.ค.๖๐ – 
๒๔ ก.ค.๖๐ 

๒ ๒๒ ๙ 
๖ ๗ ๗ ๘ ๙ 

๑๓.พัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร
(พ.ส.ท.)  

๒๓ ก.ค.๖๐– 
๑๘ ก.ย.๖๐ 

๙ ๕๑ ๒๐ 
๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๘ ๒๐ 

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



๔๐ 

 

 น ามากระจาย โดยเฉล่ียจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร จะได้ข้อมูลขนาดตัวอย่างของ
แต่ละหลักสูตร เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนการสุ่มเพื่อจะได้ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
เหมาะสม  
 แบบสอบถามท่ีได้รับคืนจะต้องเท่ากับกลุ่มขนาดตัวอย่าง แต่การปฏิบัติจริงมีข้อจ ากัด จึงได้อนุโลม
ให้ใช้อัตราการได้กลับคืนครบได้แต่จะมีการพัฒนาจ านวนแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนให้สูงขึ้นจนครบหรือได้
มากท่ีสุดต่อไปในแต่ละปี ตามตารางท่ี ๑.๑.๒  ต่อไปแล้วน ามาค านวณจ านวนแบบสอบถามท่ีจะต้องได้รับ
กลับคืนในปีนั้น ว่าก าหนดให้เป็นร้อยละเท่าใด  ตัวอย่าง ปี ๒๕๖๐  

 ในปี ๒๕๖๐  - มีผู้จบการศึกษา รวมทุกหลักสูตร     = ๖๐๓ นาย 
     - จากการใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่าง    = ๒๓๔ นาย 
     - ห้วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ปี ๒๕๖๐ ตามตารางท่ี ๑.๑.๑ 
   มี ๖ หลักสูตร จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม     = ๗๕ นาย 
 ดังนั้น จ านวนแบบสอบถามท่ีได้กลับคืน หลักสูตรท่ี ๑- ๖ ในปี ๒๕๖๐ จ านวน ๑๘,๑๐,๑๓,๑๔,๑๐ และ  
๑๐ ฉบับ  ตามล าดับ 
 หรือจ านวนแบบประเมินท่ีต้องส่งให้กับหลักสูตรท่ี ๑ คือ หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า กง. ในปี ๖๐= 
๑๘ ฉบับ, ในปี ๖๑ ไม่เก็บเพราะจะเข้าวงรอบในปี ๖๒   ปี ๖๒=๒๐ ฉบับ ปี ๖๓ =  ๒๓ ฉบับ และ ปี๖๔ ไม่
น้อยกว่า ๒๕ ฉบับ ตามล าดับ 
 กรณีท่ีหลักสูตรที่มีผู้เข้ารับการศึกษาไม่ถึง ๒๐ นาย ให้ประเมินประชากรท้ังหมด โดยให้ใช้อัตราการ
ได้กลับคืนในแต่ละปี ตามตาราง ๑.๑.๒  
สูตรการค านวณ ๑.๑.๑   คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละหลักสูตร (เกณฑ์ท่ี ๔) 
 

 
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน 
(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา) + 

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
ของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน   

(ประเมินโดยเพ่ือนร่วมงาน) 
 
  ÷ ๒ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดที่ประเมิน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดที่ประเมิน 
 

 
สูตรการค านวณ ๑.๑.๒ ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีคะแนนคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป(เกณฑ์ท่ี ๔) 

 
 

จ านวนหลักสูตรที่มีคะแนนคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีประเมิน 

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



๔๑ 

 

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

 
(๒) ตัวบ่งชี้ ๑.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด สอดคล้องกับความ
ต้องการของกองทัพบก 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อประเมินว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดหรือไม่ 
อย่างไร โดยผู้ส าเร็จการศึกษาประเมินตนเองและผู้ครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 

(๑)   มีการก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีสามารถวัดได้ทุกหลักสูตร 
(๒)   มีการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดยผู้เรียน 

ประเมินตนเองและครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 
(๓)   ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
(๔)   มีการสรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน          

การสอนในรุ่นต่อไป 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑.  เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร  

 (๑ คะแนน) 
๒.  เอกสาร/หลักฐานแสดงการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ี

ประเมินโดยผู้เรียนประเมินตนเอง และครู อาจารย์ /อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการท่ี สถานศึกษาก าหนด
เป็นผู้ประเมิน (๑ คะแนน) 

๓.  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมทุกหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด ใช้สูตรการค านวณ ๑.๒.๑  ( ๒ คะแนน)  ใช้
บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๙๐ ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด เท่ากับ ๒ คะแนน โดยมี 
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๓ . ๑   ส รุ ป ผ ลก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า                                   
(ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๒.๑)  

๓.๒  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร            
(ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๒.๒)  

 



๔๒ 

 

๔. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินและแนวทางการน าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง (๑ 
คะแนน)  ประกอบด้วย 
 ๔.๑ สรุปผลการประเมิน (๐.๕๐ คะแนน)  

        ๔.๒ ก าหนดแนวทางการน าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงหลักสูตรและ/หรือการจัดการเรียนการ
สอนในรุ่นต่อไป (๐.๕๐ คะแนน)  

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์ที่ ๑ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร : ใช้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาช่วง
ท้ายของหลักสูตรก่อนจบการศึกษาเป็นช่วงเวลาท่ีสถานศึกษาพิจารณาว่ามีความเหมาะสมก่อนจบการศึกษา
และกลับไปกลับไปปฏิบัติหน้าท่ี  
 การก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา : สถานศึกษาควรพิจารณาน าจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  คุณสมบัติตามหมายเลข ชกท.ท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับ เมื่อส าเร็จ
ตามหลักสูตร(ถ้ามี) มาใช้  ท้ังนี้ การก าหนดคุณสมบัติควรก าหนดให้ครอบคลุม ท้ัง ๓ ด้าน  ได้แก่ ๑) ด้าน
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  ๒) ด้านทักษะพื้นฐานในการท างาน(จากประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ)  
และ ๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม  หรือสรุปว่า มี Knowledge , Practice/Skill, 
Personality/Attitude จึงจะมีความสมบูรณ์ 

   เกณฑ์ที่ ๒ แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับกลับคืนแต่ละ
หลักสูตรแสดงเป็นตัวอย่างให้ทราบหลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (ระบุช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา) แบ่งเป็นประเมินโดย
ตนเอง ๕ ฉบับ ประเมินโดยครู อาจารย์/อาจารย์ท่ีปรึกษา/คณะกรรมการท่ีสถานศึกษาก าหนด ๕ ฉบับ หรือ
หากสถานศึกษาใช้แบบประเมินฉบับเดียวกัน ใช้ ๕ ฉบับได้ กรณีท่ีสถานศึกษาใช้การประเมินแบบ online ให้
แสดงข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีข้อมูลรายบุคคล และข้อมูลสรุป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 

แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตาราง ๑.๒.๑ ตัวอย่าง ตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเรจ็การศึกษาแต่ละหลักสูตร (เกณฑ์ท่ี ๓)  
                     

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ของหลักสูตร A 

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

๑) ด้านความรู้ 
๑.๑ ........................... 

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

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

รวม                      

๒) ด้านทักษะพ้ืนฐาน   
๒.๑ .......................... 

                     

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

๓) ด้านบุคลิกภาพและ
คุณธรรมจริยธรรม 
๓.๑ ........................... 

                     

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

รวม ทั้ง ๓ ด้าน                      

 

 

ตาราง ๑.๒.๒  ตัวอย่างตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเรจ็การศึกษาทุกหลักสูตร (เกณฑ์ท่ี ๓)                      
 

จ านวนผู้เรียน 
หลักสูตร รวม 

ร้อยละ หลักสูตร A หลักสูตร B หลักสูตร C หลักสูตร D หลักสูตร E 
ผู้เรียนทั้งหมดแต่ละหลักสูตร ๔๐ ๕๐ ๖๐ ๓๐ ๑๐๐ ๒๘๐ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีม ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๓๙ ๔๙ ๕๙ ๒๙ ๙๗ ๒๗๓ 

ร้อยละ ๙๗.๕ ๙๘.๐ ๙๘.๓๓ ๙๖.๖๗ ๙๗.๐๐ ๙๗.๕๐ 
 

 

สูตรการค านวณ ๑.๒.๑  ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลกัสูตร  

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามผีลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร X ๑๐๐ 

 จ านวนผู้เรียนท้ังหมดทุกหลักสูตรท้ังหมดท่ีประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๙๐ จ านวนผู้เรียนท้ังหมดทุกหลักสูตรท้ังหมดท่ีประเมินเท่ากับ ๒ 
คะแนน 
 



๔๔ 

 

 
 

 
(๓)ตัวบ่งช้ี  ๒.๑  ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์ มีความสามารถในการจัดการ
เรียน 
                       การสอนมีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

           ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  ครู อาจารย์มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน และสามารถจัดการเรียนการสอนท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายท่ีหลักสูตรก าหนด 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีครู อาจารย์ท่ีมีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ        
มีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีระบบในการพัฒนามาตรฐานครูอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นข้อมูลส าหรับให้ผู้บริหารใช้ในการสรรหาและพัฒนาอาจารย์รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้
ผู้บังคับบัญชา/หน่วยใช้และผู้เข้ารับการศึกษาว่าสถานศึกษามีครูอาจารย์ท่ีมีคุณภาพ 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑)  มีการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ ของแต่ละแผนกวิชา  
(๒)  มีระเบียบ/ข้อก าหนด/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณข้าราชการทหารท่ีท าหน้าท่ีสอน 
(๓)  มีฐานข้อมูลครู อาจารย์ ท่ีแสดงถึง คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ 

ประสบการณ์ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
(๔)  ครู อาจารย์มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามท่ีก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ  

๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดท่ีปฏิบัติงาน 
(๕)  ครู อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์แต่ละแผนกวิชา 

(๑ คะแนน) 
๒. ระเบียบ/ค าส่ัง/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือข้าราชการทหารท่ีท าหน้าท่ีสอน (๑ คะแนน) 
๓. ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ท่ีแสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณ์  

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด (ใช้แนวทางตามตาราง ๒.๑.๑และ ๒.๑.๒) (๑ คะแนน) 
๔. ร้อยละของครูอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามท่ีก าหนด          

(๑ คะแนน)    ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดท่ีปฏิบัติงาน เท่ากับ  
๑ คะแนน (สูตรการค านวณ ๒.๒.๑) 

๕. แบบประเมินตนเองของครู อาจารย์และผลการประเมินตนเองของครูอาจารย์ ( ๑ คะแนน) 
ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ ๒  คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 



๔๕ 

 

    ๕.๑ แบบประเมินตนเองของครู อาจารย์ตามระเบียบ/ค าส่ัง/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือ 
ข้าราชการทหารที่ท าหน้าท่ีสอน  (๐.๕๐ คะแนน)  
 ๕.๒ ผลการสุ่มการประเมินตนเองของครู อาจารย์  จ านวน ๔ นาย โดยผู้ประเมิน (๐.๕๐ 
คะแนน) 
 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์ที่ ๑   ก าหนดสมรรถนะ /คุณวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะของ
ครูอาจารย์ท่ีต้องการ เช่น ด้านการศึกษา การผ่านการอบรมหลักสูตรใดบ้าง , ด้านประสบก ารณ์ ผ่านการ
ท างานในต าแหน่งใด/ประสบการณ์การปฏิบัติงานใดบ้างท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะของครูอาจารย์ท่ีต้องการ 
โดยเมื่อก าหนด มาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะ ของครู อาจารย์แล้วต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ของแต่ละแผนกวิชา 

แนวทางการก าหนดสมรรถนะของครูอาจารย์ในแผนกวิชา : สถานศึกษาอาจก าหนดตามความ
เหมาะสม เช่น ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะต าแหน่งตามท่ี ทบ.ก าหนด หรือจะก าหนดเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) 
ความรู้ ๒) ประสบการณ์  และ ๓) คุณธรรมจริยธรรม ท้ังนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/
สมรรถนะ ได้ตามความเหมาะสม หรืออาจพิจารณาน าแนวคิดของ ศาสตราจารย์ David C. McClelland 
นักจิตวิทยามหาวิทยาลัย Harvard ท่ีมี ๕ องค์ประกอบ มาใช้ก็ได้  ได้แก่  ๑) Knowledge : ความรู้ท่ีเป็น
สาระส าคัญ   ๒) Skill : ทักษะ  ๓) Self-Concept : เจตคติ ค่านิยม ความคิดความอ่าน  ๔) Traits : 
บุคลิกภาพลักษณะประจ าตัวของบุคคล ๕) Motive/Attitude : แรงจูงใจ/เจตคติ เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับ
ภายในท่ีจะไปสู่เป้าหมายหรือความส าเร็จ  หรืออาจใช้แนวคิดอื่นได้ท่ีจะสะท้อนว่าสถานศึกษามีครู อาจารย์ ท่ี
มีคุณภาพ เป็นตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็น (กรณีท่ีใช้ประสบการณ์ ต้องมีประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับวิชาท่ี
สอนอย่างน้อย ๑ ปี) 

เกณฑ์ที่ ๓ ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ท่ีแสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ ของครู อาจารย์ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด : ควรแสดงข้อมูลให้ครบตามตัวอย่าง หรือมากกว่าท่ีก าหนด
ได้ โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความสะดวกในการใช้งาน เช่น เอกสาร,  file ข้อมูล Excel, หรือบันทึกใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

เกณฑ์ที่ ๕ ใหค้รู อาจารย์ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินครู อาจารย์ตามระเบียบ/ข้อก าหนด/
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ี โรงเรียนก าหนด คณะกรรมการจะสุ่มขอดูผลการประเมินตนเอง จ านวน ๔ นาย 

   กรณีท่ีสุ่มพบหลักฐานการประเมินตนเองครบท้ัง ๔ นาย เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน 
 

แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 
 การก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ ของแต่ละแผนกวิชา  สถานศึกษา
สามารถออกแบบการจัดท าข้อก าหนด หลักเกณฑ์ได้ อาจก าหนดเป็นข้อความเรียงเป็นข้อๆ  เป็นตาราง เป็น
แผนภูมิพร้อมค าอธิบายได้ ฯลฯ ตามความเข้าใจและความสะดวกในการใช้ 
 



๔๖ 

 

 

 

ตัวอย่างการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์  

ตาราง ๒.๑.๑ ตัวอย่างแนวทางการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะหลักของครู อาจารย์ รร........................ 

รายการแต่ละด้าน มาตรฐาน/หลกัเกณฑ์/สมรรถนะหลักของครู อาจารย์ ที่ทุกคนตอ้งม ี

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

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

๑) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

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

 
ด้าน อื่นๆ  

 

 

ตาราง ๒.๑.๒ ตัวอย่างแนวทางการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะประจ าสายงานของครู อาจารย์ รร........... 

แผนกวิชา คุณวุฒิ/ความรู้เฉพาะ ประสบการณ์เฉพาะ อื่นๆ 

๑. ฝ่าย
อ านวยการ 

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

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

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

 
๒. ค้นหา

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

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

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

 
๓. ยุทธวิธีวิชา

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

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

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

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

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

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

 
๕. วิชาการ

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

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

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

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

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

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



๔๗ 

 

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

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

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

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

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

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

 
๙. วิชาปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยาน 

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

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

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

 
 
หมายเหตุ    ท่ีมาของช่ือแผนกวิชาใช้ข้อมูลจาก รร.ป.ศป. มาแสดงเป็นตัวอย่าง การก าหนดแผนกวิชาใช้ตาม 
                โครงสร้างการจัดหน่วยของแต่ละสถานศึกษา 
 
 
ตาราง ๒.๑.๓  ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลครอูาจารย์ท่ีแสดงถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญ และ 
        ประสบการณ์ ของครู อาจารย์ ตามมาตรฐานท่ีก าหนดแต่ละแผนกวิชา (เกณฑ์ท่ี ๓) 

ยศ-ชื่อ สกุล ต าแหน่ง วิชาท่ีสอน ความรู้/คุณวุฒกิารศึกษา ประสบการณ ์ สรุปสมรรถนะตรงตามท่ีก าหนด 

ทางทหาร ทางพลเรือน การสอน ด้านอื่นๆ ตรง ไม่ตรง หมายเหตุ 

          
          
          
          

 
 
สูตรการค านวณ ๒.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ท่ีมคุีณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามท่ีก าหนด (เกณฑ์ท่ี ๔) 

 จ านวนครูอาจารย์ท่ีมคุีณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามท่ีก าหนด X ๑๐๐ 
 จ านวนครู อาจารย์ท่ีปฏิบัติงาน(ตามค าสั่งแต่งต้ังของสถานศึกษา) 

 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครู อาจารย์ท่ีปฏิบัติงานเท่ากับ ๑ คะแนน 

  

(๔) ตัวบ่งชี้  ๒.๒ ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ ์

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น 
ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังใน/ต่างประเทศ/
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีการน าความรู้กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน  



๔๘ 

 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาด้วยการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ อย่างต่อเนื่องทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑)  มีแผนการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 
(๒)  ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย  

๑ ครั้ง หรือ  ๑๐ ช่ัวโมง /คน/ปี  
(๓)  มีการน าความรู้ท่ีได้รับจากการการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ มาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาท้ังหมด 
(๔)  มีการประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนงานหรือโครงการฯ และมีการน าผลการ 

ประเมิน มาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    

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

อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ช่ัวโมง /คน/ปี ใช้สูตรการค านวณ ๒.๒.๑ ( ๑ คะแนน )   
     ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการ 

ศึกษาท่ีปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑ คะแนน  โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่  
๒.๑  บัญชีรายช่ือครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานใน

ปีงบประมาณ 
(ใช้แนวทางตาม ตาราง ๒.๒.๑) 
       ๒.๒  ตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (ใช้แนวทางตามตาราง 
๒.๒.๒) 

๓. ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์    
น าความรู้ท่ีได้มาใช้ประโยชน์ ใช้สูตรการค านวณ ๒.๒.๒ ( ๑ คะแนน )  โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา
ได้แก่ 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการ 
ศึกษาท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เท่ากับ ๑ คะแนน   โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่                
ตารางสรุปการน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติมมาใช้ประโยชน์ (ใช้แนวทางตามตาราง ๒.๒.๓)  

๔. เอกสาร/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (๒ คะแนน) ประกอบด้วย 
๔.๑  ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายท่ีก าหนดว่าบรรลุ 

เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร (๑ คะแนน) 
๔.๒  แนวทางการปรับปรุงพัฒนา พัฒนาแผนงาน/โครงการ ในปีต่อไป (๑ คะแนน) 
 
 
 



๔๙ 

 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์ที่ ๒   การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  ได้แก่ การอบรม การศึกษาเพิ่มเติม การอบรม 
การศึกษาตามหลักสูตร การเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือสัมมนา การศึกษาดูงาน การน าเสนอผลงาน การ
ปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร วิชาท่ีสอน การพัฒนาทักษะต่างๆ /การบริหารท่ีสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการท างานได้ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเองหรือหน่วยงานภายนอก 

แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตาราง ๒.๒.๑ ตัวอย่างตารางบัญชีรายช่ือครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานในปีงบประมาณ  
                  (เกณฑ์ท่ี ๒) 

ล าดับ รายชื่อ ชื่อต าแหน่งที่
บรรจ ุ

อายุ
ราชการ

(ปี) 

ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน
จริง/ความรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน 

(ปี) ครู
   

อา
จา

รย
์ 

บุค
ลา

กร
สนั

บส
นุน

ฯ 

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

  

๒.       

   

๓.       

   

 

ตาราง ๒.๒.๒ ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (เกณฑ์ท่ี ๒) 

ล าดับ รายชื่อ 

ครู
   

อา
จา

รย
์ 

บุค
ลา

กร
ฯ

สนั
บส

นุน
ฯ 

 
รายการอบรม/ศึกษาฯ (ชั่วโมง) 

หน่วยงาน
ผู้จัดการ

อบรม/ศึกษาฯ 

 
จ านวนชั่วโมง 

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

ยศ.ทบ. ๕ วัน (๔๐ ชม.) 

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

กช. ๒ วัน (๑๖ ชม.) 

        

 
ตาราง ๒.๒.๓  ตัวอย่างสรุปข้อมูลการน าความรู้ท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เพิ่มเติมมาใช้ประโยชน์ 

ล าดับ รายชื่อ 

ครู
   

อา
จา

รย
์ 

บุค
ลา

กร
ฯส

นับ
สน

ุนฯ
 

 
รายการอบรม/ศึกษาฯ (ชั่วโมง) 

การน าไปใช้ประโยชน์ 

บร
รย

าย
 ขย

าย
ผล

ใน
 รร

. 

ปรั
บป

รุง
เอก

สา
รก

าร
สอ

น 

ปรั
บป

รุง
กา

รท
 างา

น 

สร้
างน

วัต
กร

รม
 

เขีย
นบ

ทค
วา

ม 

อื่น
 ๆ(

ระ
บุ)

 

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

 √     

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

 
√ 

     
 



๕๐ 

 

สูตรการค านวณ ๒.๒.๑ ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท่ีได้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม  
                               อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ช่ัวโมง /คน/ปี  

 

 

จ านวนครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทีไ่ด้รบัการอบรม/ศึกษาเพ่ิมเติม  
อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ชั่วโมง /คน/ปี X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑ 
คะแนน 
 
สูตรการค านวณ ๒.๒.๒  ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท่ีได้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม 
                               น ามาใช้ประโยชน์ (เกณฑ์ท่ี ๓) 

 

 
จ านวนครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทีไ่ด้รบัการอบรม/ศึกษาเพ่ิมเติม  

แล้วน ามาใช้ประโยชน์ X ๑๐๐ 
จ านวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการ
อบรม/ศึกษาเพิ่มเติมฯ เท่ากับ ๑ คะแนน 

 

 

 
(๕) ตัวบ่งชี้  ๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

 ค าอธิบาย: สถานศึกษามีหลักสูตรท่ีตรงกับความต้องการของ ทบ. สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาและหน่วยต้นสังกัด มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกองทัพบกและหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร                    มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยใช้,หน่วยต้นสังกัดของผู้เรียน) มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบ
เวลาท่ีก าหนด   มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร  
 จุดมุ่งหมาย : มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบ 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑)  มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ี 

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

ท่ีเกี่ยวข้อง/สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

มาตรฐานที่ ๓  การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน 

 



๕๑ 

 

(๔)  หลักสูตรท่ีเปิดการศึกษาในปีงบประมาณนั้นจะต้องเป็นหลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติมาแล้วไม่เกิน  ๕ ปี   
นับจากวันท่ีได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร (๑ คะแนน)  ประกอบด้วย 
     ๑.๑  เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร เช่น ผังการบริการหลักสูตร 

ขั้นตอนการบริหารหลักสูตร  แนวทาง นโยบาย  หลักเกณฑ์ คู่มือการบริหารหลักสูตร เป็นต้น (๐.๕๐ คะแนน)  
     ๑.๒ ค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินการและก ากับดูแลหลักสูตร ให้มีการจัดการเรียนการสอนตรง

ตามหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอน(๐.๕๐ คะแนน) 
๒. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร (๑ คะแนน)  

ประกอบด้วย 
  ๒.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน) 

 ๒.๒ รายงานสรุปผลหลังการด าเนินการทุกหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน) 
 ๓. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (๑ คะแนน)  ประกอบด้วย 
  ๓.๑  ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/สภาการศึกษาของสถานศึกษาและมีการประชุม        
อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง (๐.๕๐ คะแนน) 
  ๓.๒ รายงานการน าผลการประเมินท่ีเกี่ยวข้อง (หน่วยใช้ ,ผู้เรียน,ครูอาจารย์) มาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรใช้แนวทางตามตาราง ๓.๑.๑)  (๐.๕๐ คะแนน) 
 ๔. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดการศึกษาในปีนั้นได้รับการอนุมัติมาแล้วไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากวันท่ี
อนุมัติครั้งสุดท้าย (๒ คะแนน) ประกอบด้วย  
  ๔.๑  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ........ตามตาราง ๓.๒.๑  ของจ านวนหลักสูตร
ท้ังหมดท่ีเปิดการศึกษาในปีเดียวกัน เท่ากับ ๑ คะแนน และแปลผลคะแนนตามตาราง ๓.๑.๒ 
  ๔.๒  ตารางแสดงข้อมูลหลักสูตรท้ังหมดของสถานศึกษาท่ีระบุการปรับปรุงครั้งล่าสุด (๐.๕๐ 
คะแนน) 
  ๔.๓  เล่มหลักสูตรท่ีเปิดการศึกษาในปีงบประมาณท่ีรับการประเมิน พร้อมข้อมูลการอนุมัติ(๐.๕๐ 
คะแนน) 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์ที่ ๑ เอกสารแสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร  จะต้องครอบคลุม องค์ประกอบต่างๆ 
และขั้นตอนการด าเนินงาน ในการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร เช่น บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีต่างๆ งบประมาณ 
ทรัพยากรต่างๆ เอกสารต ารา ส่ือการสอน กระบวนการสอบเข้า/การคัดเลือกผู้เรียน การวัดและประเมินผล 
ตลอดจนการประเมินหลักสูตร โดยจัดท าเป็นแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ flow chart ท่ีชัดเจน     
 
 
 
 



๕๒ 

 

แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 
ตาราง ๓.๑.๑ ตัวอย่าง การจัดท าตารางสรุปการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 

 

ล าดับ 

 

หลักสูตร 

ว/ด/ป/  
ที่ได้รับ

การอนุมัติ
คร้ังล่าสุด 

สรุปผลการประเมิน  
สรุปประเด็นการปรับปรุง

พัฒนา 

ผลการอนุมัติ 
จากหน่วยใช้ 
ผบช.+ เพื่อน

ร่วมงาน 

 
ผู้เรียน 

 
ครูอาจารย์ 

รอ
อนุ

มัติ
 

ส่ง
คืน

แก
้ไข

 

อนุ
มัติ

แล
้ว 

๑. XXXXX 1 มี.ค.50 - ควรฝึกทักษะ
การสืบค้นข้อมูล
เพื่อน ามา
วิเคราะห์ข่าวให้
มากขึ้น 
 

  -ควรเพิ่มการใช้
ข้อมูลทางวิชาการ 
มาสนับสนุนหรือ
มาอธิบายเหตุผล
ของการเลือกการ
ปฏิบัติใน
สถานการณ์ต่าง  ๆ
ให้มากขึ้น 

- ความรู้
ภาคทฤษฎี
เพียงพอ ส่วน
ใหญ่อ่านเองเข้าใจ       
แต่การน ามา
ประยุกต์ใช้
ค่อนข้างยาก    
ควรใช้วิธีการ 
Discussion กับ
เพื่อน อาจารย์ 
และผู้เชี่ยวชาญ 
มากกว่า  
  

- ควรเพิ่มการเรียน
ด้วยCase study ที่
เป็นสถานการณ์จริงที่
เป็น Hot issue   

- ตัวอย่าง 
สถานการณ์ฝึก
ค่อนข้างเก่า 

   ไม่ท้าทายและไม่
น่าสนใจ 

 - อาจารย์ประจ ากลุ่ม
ไม่เพียงพอ 

- ความรู้ก่อนเข้า
รับการศึกษา
ผู้เรียนมาความ
แตกต่างกันส่วน
ใหญ่มีความรู้ใน
ระดับพอใช้ 
จึงใช้เวลาส่วน
ใหญ่ท าความ
เข้าใจเน้ือหา
ส าคัญช่วงเวลา
การฝึกน้อย 
- ครูอาจารย์มี
ภารกิจสนับสนุน
หน่วยเหนือใน
งานเร่ืองด่วนท า
ให้การคุมกลุ่มฝึก
ปฏิบัติในบ้างคร้ัง
ใช้สัดส่วนครูต่อ
ผู้เรียนไม่
เหมาะสม 
-ข้อสอบเป็น
ปรนัย
ค่อนข้างมาก
ความปรับให้เป็น
อัตนัยและการ
สัมภาษณ์ 

  -ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ให้ใช้เหตุการณ์จริงที่เป็นประเด็น
ในพื้นที่ความมั่นคง ให้มากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ
สถานการณ์อย่างชัดเจน 
 

  -ปรับชั่วโมงในการฝึก
ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลด้วย
ระบบพี่เลี้ยงหาข่าวเพื่อเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริง 
- ปรับเน้ือหาให้ทันสมัย 
 

- ปรับกระบวนการฝึกให้มีการ 
AAR หลังการฝึกทุกกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และให้ผู้เรียนได้ทบทวน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามความ
เข้าใจของตนเองตาม  
Constructivism Theory 
 

- ปรับรูปแบบการบรรยาย
พิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นการ
ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพื่อ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแทน    
ท าให้ผู้เรียนได้เตรียมการ
ล่วงหน้า 
- ปรับรูปแบบการสอบในวิชา.....
ด้วยการสัมภาษณ์และการ
น าเสนอรายงานจากการค้นคว้า
รายบุคคล 

  

1 
มี.

ค.
59

 

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

- xxxxxxx 
-xxxxxxx 

- xxxxxxx 
-xxxxxxx 

- xxxxxxxxxxxxx 
-xxxxxxxxxxxxx  

1 
ส.ค

..5
9 

 

สูตรการค านวณ ๓.๑.๑    ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการอนุมัติ 

 
 

จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดการศึกษาได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากวันท่ีอนุมัติครั้งสุดท้าย 
X ๑๐๐ จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปิดการศึกษาในปีเดียวกัน 

การแปลผลคะแนน : ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๑.๒  
 
 



๕๓ 

 

ตาราง ๓.๑.๒ คะแนนเกณฑ์ท่ี ๔ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ใหค้ะแนน 

 

ปีงบประมาณ 

จ านวนหลักสตูรทีเ่ปดิการศกึษาได้รบัการอนุมัติ  
ไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากวันที่อนุมัตคิรั้งสดุท้าย 

 ๖๐  ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ 

๒๕๖๐ ๑ คะแนน     

๒๕๖๑ ๐.๕๐ คะแนน ๑    คะแนน    

๒๕๖๒ ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน   

๒๕๖๓ ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน  

๒๕๖๔ ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๐.๙๐ คะแนน ๑ คะแนน 
 
 

 
(๖) ตัวบ่งชี้  ๓.๒ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สถานศึกษาด าเนินการให้ครู อาจารย์ จัดท าแผนการเรียนรู้/แผนการสอนรายวิชา 
โดยจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร และบูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
 จุดมุ่งหมาย : ครูอาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

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

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงเขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอน ( ๑ คะแนน) 

ประกอบด้วย 
๑.๑  เล่มหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในปีท่ีประเมิน 
๑.๒   ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร (ตอนท่ี ๔) ใช้แนวทางตาม ตัวอย่างท่ี ๓.๒.๑ 

(๐.๕๐ คะแนน)  
๑.๓   แผนการสอนสอดคล้องกับประมวลรายวิชาใช้แนวทางตามตัวอย่างท่ี ๓.๒.๒ (๐.๕๐คะแนน) 

๒. บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง ใช้แนวทางตามตัวอย่างท่ี ๓.๒.๒ (๑ คะแนน) 
๓. เอกสาร/รายงานการประชุมด้านการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 

๓.๑  รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา  
(๐.๕๐ คะแนน) 

๓.๒  รายงาน/บันทึกการประชุมด้านการจัดการเรียนหลังจบการศึกษา (๐.๕๐ คะแนน) 



๕๔ 

 

   ๔. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการประเมินการจัดการเรียนการสอน(๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
 ๔.๑  แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน(๐.๕๐ คะแนน) 
 ๔.๒  รายงาน/สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ท่ีครอบคลุมการประเมินจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ เอกสาร ต ารา การวัดและการประเมินผลทุกหลักสูตร
โดยสรุปประเด็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีต้องปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน) 

๕. เอกสาร/หลักฐานแสดงการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อท่ี ๔ ไปก าหนดแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร(๑ คะแนน) 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์ที่ ๑   ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) หมายถึง โครงสรางของรายวิชาแตละรายวิชาท่ี

ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญๆ คือ  
 ๑)  ลักษณะและขอมูลท่ัวไปของรายวิชา (ช่ือรายวิชา จ านวนหนวยกิต)  
 ๒)  สวนประกอบของรายวิชา (ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคของรายวิชา ลักษณะกิจกรรม

การเรียนการสอนและช่ัวโมง)  
 ๓)  หัวขอการสอนตลอดหลักสูตร  
 ๔)  การประเมินผล  
 ๕)  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
 ๖) อาจมีการเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความจ าเปน และความเหมาะสมของลักษณะวิชา 
การแสดงเล่มหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอน เพื่อน ามาพิจารณาความสอดคล้องของประมวล

รายวิชาและแผนการสอน  
ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร(ตอนท่ี ๔) ให้ด าเนินการในวิชาท่ีมีหน่วยกิต ทุกวิชา  

โดย คณะกรรมการจะสุ่มประเมิน หลักสูตรละ ๑ วิชา  
แผนการสอนรายวิชาท่ีสอดคล้องกับประมวลรายวิชา คณะกรรมการจะสุ่มประเมิน แผนการสอน 

๑ แผนการสอน 
เกณฑ์ที่ ๒   บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง : บันทึกท้ังกรณีท่ีสอนได้ตามแผนและไม่เป็นไปตาม

แผนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปใช้แนวทางตามตัวอย่างตามตัวอย่างท่ี ๓.๒.๒ (ข้อ ๑๔ และ ๑๕) 
แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตัวอย่างที่ ๓.๒.๑ ตัวอย่างแนวทางการเขียนประมวลรายวิชา (Course Syllabus)  

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

๑. ชื่อหลักสตูร : ช้ันนายร้อยเหล่า ร.  หมายเลข   ๗ – ก – ล.๒   ชกท.   ๑๕๔๒, ๑๕๖๐ 
๒. ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา : กลุ่มวิชา พื้นฐาน   จ านวน     ๑๙     ช่ัวโมง จ านวน     ๑     . 

หน่วยกิต 
๓. แผนกวิชาที่รับผิดชอบ: xxxxxx xxxxxx     
๔. ครู อาจารย์ผู้สอน : ๑. xxxxxx                xxxxxx 

๒. xxxxxx                xxxxxx 
๓. xxxxxx                xxxxxx 



๕๕ 

 

๕. ความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์รายวิชา :  
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการจัดส่วนราชการของ ทบ. หลักการพื้นฐาน
การรบและโครงสร้างสนามรบ ระเบียบการน าหน่วย ความหมาย หลักนิยมและตัวอย่างของการปฏิบัติการข่าวสาร 
และหลักนิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริม
ทักษะความรู้ความสามารถของความเป็นผู้น าและกรรมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ  
 

๖. ตารางการจดัการเรียนการสอน (น ามาจากหลักสตูร) 

 

ล าดับ 

 
วัน/เดือน/ป ี

(จ านวนชั่วโมง) 

 

หัวข้อการเรียน/ขอบเขตการสอน 

วิธีการสอน  

สื่อ เอกสาร ต ารา 

 

ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 
ศึก

ษา
ด้ว

ยต
นเอ

ง 

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

การจัดกองทัพบก 
-ภารกิจ หน้าท่ี ตามกฎหมาย 
-ความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก 

 
 
 
√ 

  -รส...... 
-CAI การจัดกองทัพบก 
-เอกสารประกอบการสอน เร่ือง..... 
- พ.ร.บ.การจัดระเบียบฯ 

พ.ท.XXXX 

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

หลักพ้ืนฐานการรบ 
-หลักการพ้ืนฐานสนามรบ 
-หลักการพ้ืนฐานด้านยุทธวิธี รุก รับ ร่น ถอย 
- โครงสร้างสนามรบ 

 
 
 
√ 

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

พ.ต.XXXX 

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

ระเบียบการน าหน่วย 
-ข้ันตอนการปฏิบัติตามระเบียบการน าหน่วย
ของ ผบ.ร้อย  

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

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

พ.ต.XXXX 

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

การอ่านแผนที่เข็มทิศ 
-ส่วนประกอบ ต่างๆ ของเข็มทิศและการใช้เข็มทิศ 
-ชนิดของแผนที่ รายละเอียดของระวาง 
การหาต าแหน่งที่อยู่ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

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

ร.อ.XXXX 

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

การอ่านแผนที่เข็มทิศ 
-การใช้เครื่องหาพิกัดดาวเทียม 
-ความสูงทรวดทรง สัญลักษณ ์ทางทหาร 
 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

 
 
 
√ 

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

ร.อ.XXXX 

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

การปฏิบัติการข่าวสาร  
- หลักนิยมการปฏิบัติการข่าวสาร ทบ. 
- การจัดหน่วยส าหรับการปฏิบัติการข่าวกรอง 

 
√ 

 
√ 

 
√ XXXXXX ร.อ.XXXX 

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

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ  
- การปรับปรงุสภาพแวดล้อมในการป้องกันฯ 

 
√ 

 
√ 

 
√ XXXXXX ร.อ.XXXX 

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

สอบ     ๖ หัวข้อ ท่ีเรียน (ครั้งที่ ๑-๗)  

 
 
 



๕๖ 

 

๖. วิธีการเรียนการสอน : 
 ปลูกฝังการเสริมสรา้งทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง
โดย การศึกษาในห้องเรียน  การฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะ และใช้กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ และวางแผนแก้ปัญหา 
 ๗. วิธีการวัดและประเมินผล : 
 ๗.๑ ความมีวินัย (เข้าเรียนทุกครั้ง ตรงเวลา ๕ % มารยาท/การแต่งกาย ๕ %) ๑๐ % 
 ๗.๒ บันทึกการเรียนรู้ท้ายช่ัวโมง (ครั้งละ ๒ % รวมแล้วไม่เกิน ๑๐ %)  ๑๐ % 
 ๗.๓ ความมีส่วนร่วมในชันเรียน (การถามค าถาม/การตอบค าถาม)  ๑๐ %   
 ๗.๔ อ่านหนังสือนอกเวลา/เอกสาร/วารสาร ๑ เล่ม      ๕ %  
 ๗.๕ สอบข้อเขียน        ๒๕ % 

๗.๖ สอบปฏิบัติ        ๒๕  % 
 ๗.๗ งานท่ีผู้สอนมอบเป็นผู้ก าหนดให้      ๑๕ % 
        รวม          ๑๐๐ % 
๘. การประเมินผล : ใช้วิธีอิงเกณฑ์และองกลุ่มประกอบด้วย 

- อิงเกณฑ์ท่ัวไป ให้เกรด A ท่ี ๘๕ %  เกรดต่อ ๆ ไปลดลงทุก ๕ % 
A  ๔.๐ ดีมาก  
B+ ,  B ๓.๕ , ๓.๐ ดี  
C+ ,  C ๒.๕ , ๒.๐ พอใช้  
D+ ,  D ๑.๕ , ๑.๐ อ่อน  
F  ๐.๐ อ่อนมาก (ตก) 

     -  อิงกลุ่ม แล้วแต่คะแนนโดยรวมท่ีผู้เรียนท าได้ 

- การประเมินผลสุดท้ายใช้ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ท่ัวไป และคะแนนกลุ่ม
ประกอบกัน 

๙.   รายช่ือ หนังสือ และเอกสารอ่านประกอบ 
 - XXXXXX 
 - XXXXXX  
 
 
      ตัวอย่างที่ ๓.๒.๒ ตัวอย่างแนวทางการเขียนแผนการสอน  

 

แผนการสอน 

๑. ชื่อหลักสตูร : ช้ันนายร้อยเหล่า ร.  หมายเลข ๗ – ก – ล.๒  ชกท.๑๕๔๒, ๑๕๖๐ 
๒. ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา : กลุ่มวิชา พื้นฐาน  จ านวน  ๑๙ ช่ัวโมง จ านวน  ๑ หน่วยกิต 
๓. แผนกวิชาที่รับผิดชอบ: xxxxxx xxxxxx  
๔. ครู อาจารย์ผู้สอน : xxxxxx                xxxxxx 
๕. ครั้งที่สอน  :   ๑    เร่ือง :   การจัดกองทัพบก เวลา   ๒    ๐  ช่ัวโมง 

 
 



๕๗ 

 

๖. ความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์รายวิชา :  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการจัดส่วนราชการของ ทบ. หลักการพื้นฐานการรบ
และโครงสร้างสนามรบ ระเบียบการน าหน่วย ความหมาย หลักนิยมและตัวอย่างของการปฏิบัติการข่าวสาร 
และหลักนิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถของความเป็นผู้น าและกรรมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ 

๗. เนื้อหา/สาระส าคญั       
ภารกิจ หน้าท่ี ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก                                           .                                          

๘. วัตถุประสงคเ์พื่อใหผู้้เรียน 
๙. มีความรู ้(K) เร่ือง         ภารกิจ หน้าท่ี ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก                           

๑๐. มีทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)     สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาตามท่ีได้มอบหมายให้ว่าถูก หรือ 

หรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่ถูกต้อง  จะต้องเป็นอย่างไร   เพราะอะไร                                                                                                                             

๑๑. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)    มีเหตุมีผลโดยกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง            

๑๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  บรรยาย (Lecture)  กรณีศึกษา (Case Study)   และฝึกคิดวิเคราะห์ 
(Critical Thinking)                           .  

๑๓. สื่อการสอน รส., CAI การจัดกองทัพบก,  เอกสารประกอบการสอน เรื่องภารกิจ หน้าท่ี ตามกฎหมาย, 
พ.ร.บ.  การจัดระเบียบฯ 

๑๔. แหล่งเรียนรู้ในหรือนอกสถานท่ี  ไม่ม ี
๑๕. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล     ค าถามท้ายช่ัวโมง ๒ ข้อ  
๑) ให้ผู้เรียนเขียนโครงสร้างหน่วยของตนเองว่าสัมพันธ์/เช่ือมโยงกับหน่วยงานของเพื่อนท่ีน่ังข้างเคียง

อย่างไร                  
๒) การจัดหน่วย ของหน่วยท่ีผู้เรียนสังกัดอยู่ มีการด าเนินการตามพันธกิจของ ทบ.๕ ประการอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                          

เครื่องมือ   กระดาษค าถาม - ค าตอบ                                                                           
๑๖. เกณฑ์การประเมิน    สามารถตอบได้ท้ัง ๒ ข้อ                                                                       .  
๑๗. กิจกรรมเสนอแนะ  ใหผู้้เรียนน าใบงานกรณีศึกษาท่ีเพื่อนวิเคราะห์ในช่ัวโมงแล้ว กลับไปพิจารณาว่าเห็นด้วย 

หรือไม่อย่างไร  
๑๘. บันทึกผลหลังการสอน 

  สรุปผลการเรียนการสอน  : ผู้เรียนมีความตั้งใจ สามารถตอบค าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเร่ืองภารกิจ หน้าท่ี ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก ในห้องเรียนได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์สถานการณ์จากกรณีศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความกระตือรือร้น  ผู้เรียนมีการถามค าถาม 
๕ ค าถาม และเพื่อนนักเรียนช่วยตอบและครูช่วยเสริมและสรุปความคิดรวบยอดตามวัตถุประสงค์การจัดการ
เรียนรูใ้นช่ัวโมงเช่ือมโยงกับเป้าหมายของวิชาและหลักสูตร 

ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข  
ด้านความรู้ความเข้าใจ ( K)   
ปัญหา   :  ผู้เรียน ๕ นาย จาก ๕๐ นาย(ร้อยละ ๑๐ ไม่สามารถตอบค าถามภายในช่ัวโมงได้  
แนวทางแก้ไข :  ให้ผู้เรียนท้ัง ๕ นาย น ากลับไปท าท่ีบ้านและให้มาส่งในวันถัดไปโดยให้เพื่อนท่ีท าได้ 
                    เป็นระบบเพื่อนช่วยเพื่อน ๑ ต่อ ๑ 



๕๘ 

 

 
ด้านเกิดทักษะ (P)  
ปัญหา    : ในภาพรวมผู้เรียนสามารถร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาได้แต่มีปัญหากรณีที่ต้อง

วิเคราะห์เอง  
        เกิดความไม่มั่นใจ หรือต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์นาน กังวลกับความผิดพลาด  
 แนวทางแก้ไข : ฝึกการคิดและตัดสินใจอย่างรวดเร็วทันเวลา โดยศึกษาให้เข้าใจก่อนเข้าเรียนเพื่อ

เตรียม 
                     ความพร้อมก่อนการเรียนในห้อง 
ด้านเจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรม (A)    
ปัญหา    : ในภาพรวมไม่มีปัญหา มีการแสดงความคิดเห็น การฟังและการถกแถลงกรณีที่ไม่เห็น

ด้วย อย่างมีมารยาท ให้เกียรติ ไม่มีการลอกงานกันในห้องเรียน 

  

        
ลงช่ือ................................................................ผู้สอน   

                         (.....................................................) 
     วันท่ี……………………………….. 
 

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

 (.....................................................) 
     วันท่ี……………………………….. 

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

(๗) ตัวบ่งชี้  ๓.๓ การจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังนี้ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ด าเนินการในรูปของการศึกษาเป็นคณะ หรือการสอนเชิงอภิปราย เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ 
และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองมีการเตรียมการศึกษาล่วงหน้าท่ีก่อนเข้ารับการศึกษา โดยอาศัยห้องสมุดท่ีกองทัพบกจัดต้ังขึ้น หรือ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการศึกษาในสถานศึกษาให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับการฝึก
ปฏิบัติหรือเรื่องท่ีต้องปฏิบัติงานร่วมกัน 



๕๙ 

 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

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

Demonstration, Work shop, PBL เป็นต้น) 
(๒)   มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรม/ช้ินงาน/โครงการท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงาน/กองทัพ 

สังคมและการประยุกต์ใช้  
(๓)  มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอก

ห้องเรียน 
(๔)  มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู้ 
(๕)  มีการประเมินผลการด าเนินงานในเกณฑ์ท่ี ๑-๔ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ีหลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหาและ

วัตถุประสงค์ เช่น  Lecture, Seminar, Group Discussion, Case Study, Demonstration, Work shop,     
PBL ฯลฯ (๑ คะแนน ) ประกอบด้วย 

    ๑.๑  ข้อความหรือหลักฐานท่ีปรากฏการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแสดงได้หลายรูปแบบ เช่น ค าส่ัง ประมวลรายวิชาแผนการสอนร่วมกับภาพถ่าย
กิจกรรม     เป็นต้น (๐.๕๐ คะแนน) 

๑.๒  สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ๒ นาย (๐.๕๐ คะแนน) 
 ๒. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการส่งเสริมผู้เรียนให้ท ากิจกรรม/ช้ินงาน/โครงการท่ีเช่ือมโยงกับ
หน่วยงาน/กองทัพ สังคม และการประยุกต์ใช้ (อาจอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการ หรือส าเร็จเป็นผลงาน  แล้วแต่
ความพร้อมของสถานศึกษา) (๑ คะแนน ) ประกอบด้วย 

๒.๑  มีการด าเนินการในหลักสูตรหรือรายวิชา อย่างน้อยในสถานศึกษาต้องมี ๑ กิจกรรม/ช้ินงาน/ 
โครงการ (๐.๕๐ คะแนน) 

๒.๒  สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย (๐.๕๐ คะแนน) 
             ๓.  เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (๑ คะแนน ) ประกอบด้วย 

๓.๑  แนวทางปฏิบัติและกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียน (๐.๕๐ คะแนน) 

๓.๒  สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย (๐.๕๐ คะแนน) 
๔. หลักฐานท่ีแสดงว่ามีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู้(๑ คะแนน ) ประกอบด้วย 

 ๔.๑ สาธิตการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ (๐.๕๐ คะแนน) 
 ๔.๒ สัมภาษณ์ บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้(๐.๕๐ คะแนน) 

๕.  เอกสารสรุปการด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี ๑-๔ (๑ คะแนน ) ประกอบด้วย 



๖๐ 

 

    ๕.๑ สรุปปัญหา และก าหนดแนวทางพัฒนาในปีต่อไป  (๐.๕๐ คะแนน) 
๕.๒  สัมภาษณ์ ครูอาจารย์ในประเด็นการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (๐.๕๐ คะแนน) 

(๘) ตัวบ่งชี้  ๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สถานศึกษาได้ด าเนินการให้ ครู อาจารย์หรือคณะกรรมการ ก าหนดหลักเกณฑ์ 
ระเบียบ วิธีการวัด และประเมินผลและแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผล      
ท่ีหลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะวิชา ตลอดจนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน  

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องว่าสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลท่ี
มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และให้การการวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการเรียนรู้
อย่างแท้จริง 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑)  มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลท่ีได้รับการรับรองจากสถานศึกษา หรือหน่วยต้นสังกัดและมี 

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

Comprehensive examination) 

(๔) มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 
(๕) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด   แบบประเมิน แต่ละวิชาให้มีคุณภาพ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑.  เอกสาร/หลักฐานแสดงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลท่ีได้รับการรับรองจากสถานศึกษา           

(๑ คะแนน ) ประกอบด้วย 
๑.๑ ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษา (๐.๕๐ คะแนน) 
๑.๒ การก าหนดหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการประเมินผล (๐.๕๐ คะแนน) 

๒. เอกสาร/หลักฐานแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน            
(๑ คะแนน ) ประกอบด้วย 
   ๒.๑ เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียน
ทราบก่อนเรียนแต่ละหลักสูตร  (๐.๕๐ คะแนน)   

๒.๒ สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย (๐.๕๐ คะแนน) 
๒. แผนงาน/โครงการ เป้าหมายการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะของผู้เรียนก่อนและหลังเข้ารับ 

การศึกษา (Pre-test และ Comprehensive examination) ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๔.๑ (๑ 
คะแนน) 

๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนา ใช้แนวทางการให้ 



๖๑ 

 

คะแนนตามตาราง ๓.๔.๒ (๑ คะแนน ) ประกอบด้วย 
๔.๑ น าผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่ม   (๐.๕๐ คะแนน) 
๔.๒ น าผลจาก Comprehensive examination ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดเรียนการสอน/
หลักสูตร 

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

(๑ คะแนน ) ประกอบด้วย 
๕.๑ แสดงผังควบคุมก ากับ ระเบียบ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  ผู้รับผิดชอบและวิธีการปฏิบัติ  

เป็นต้น (๐.๒๕ คะแนน) 
๕.๒ เอกสาร/รายงานสรุปการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ/ แบบวัด/ แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ

แต่ละแผนกวิชา (ข้อมูลท่ีปรับปรุงใช้ข้อมูล ๒ ปีย้อนหลังได้) (๐.๒๕ คะแนน) 
๕.๓ สัมภาษณ์ครูอาจารย์ ๑ นาย  (๐.๕๐ คะแนน) 
แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน  

 

ตาราง ๓.๔.๑  รายละเอียดส าหรับการให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๓ มีการด าเนินการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะ 
                   ก่อนและหลังเข้ารับการศึกษา (Pre-test และ Comprehensive examination) 

ปีงบประมาณ 

การด าเนินงาน 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

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

√ 
๑ คะแนน 
 

    

๒. มีการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 
- รร.เหล่าสายวิทยาการ  ด าเนินการในหลักสูตร

ตามแนวทางรับราชการ 
 - รร.หน่วยสายวิทยาการ  ด าเนินการใน

หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้รายละเอียดการด าเนินการ  
แต่ละปีดังนี้ 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  
โดยก าหนดร้อยละ .... ของจ านวนหลักสูตร... 
ที่เปิดการศึกษาในปีน้ัน เท่ากับ ๑ คะแนน 

 

๒.๑  มีการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 
        (๑ หลักสูตร) - 

๑ คะแนน 

√    
๒.๒ มีการด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม  
      (ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนหลักสูตร...)   

๑ คะแนน 

√  
 
 

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

๑ คะแนน 

√ 
 
 

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

๑ คะแนน 

√ 



๖๒ 

 

ตาราง ๓.๔.๒  รายละเอียดส าหรับการให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๔  มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนา 
                     ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 

ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

 ๑. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการน าผล
จากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาการจัดเรียนการสอน/หลักสูตร/เรื่องต่างๆท่ี
เกี่ยวข้อง ในรุ่นต่อไป 

√ 
๑ คะแนน 
 

    

๒. มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม (ด าเนินการต่อจากตาราง 
๓.๔.๑ ) 

- น าผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียน  
   รายบุคคลหรือรายกลุ่ม   (๐.๕๐ คะแนน) 

- น าผลจาก Comprehensive examination 
   ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดเรียนการสอน/ 

         หลักสูตร ฯลฯ(๐.๕๐ คะแนน) 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  
โดยก าหนดร้อยละ .... ของจ านวนหลักสูตร... 
ที่เปิดการศึกษาในปีน้ัน เท่ากับ ๑ คะแนน 

 

๒.๑ การด าเนินงานท่ีเป็นรูปธรรม 
      (๑ หลักสูตร) - 

๑ คะแนน 

√    
๒.๒ มีการด าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม  
     (ร้อยละ ๕๐ ของจ านวนหลักสูตร...)   

๑ คะแนน 

√  
 
 

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

๑ คะแนน 

√ 
 
 

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

 
(๙) ตัวบ่งชี้  ๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนนุการเรียนรู้ 

 ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สถานศึกษามีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอน ต ารา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ส่ือการสอนต่างๆ เครื่องมือทดลอง 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ  สนามฝึก/แหล่งฝึกปฏิบัติ  แหล่งเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ Internet  รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง   มีการประเมินผลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินท่ีได้ไปพัฒนาการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ และพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน 
และ  มีการบริหารอย่างเป็นระบบ  



๖๓ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑)  มีแผนการจัดหาและระบบการดูแลรักษาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์  

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

รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติ 
(๕)  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหรือหลักฐานแสดงถึงการมีแผนการบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  (๑ คะแนน) 

ประกอบด้วย       
๑.๑ แผนจัดหา/ปรับปรุง/พัฒนาส่ิงสนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอน (๐.๕๐ คะแนน)       
๑.๒ บัญชีแสดงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆ  ท่ีแสดงถึงความพร้อม  ความ

เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  (๐.๕๐ คะแนน) 
๒. เอกสาร/รายงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย       

๒.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผนในเกณฑ์ข้อท่ี ๑ 
 (๐.๕๐ คะแนน) 

๒.๒ รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการฯ (๐.๕๐ คะแนน)สัมภาษณ์คณะกรรมการฯ ๑ นาย 
๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการมีบุคลากรดูแลรักษา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย       

๓.๑ เอกสารการก าหนดผู้รับผิดชอบ ดูแลรักษา และปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ (๐.๕๐ คะแนน) 
๓.๓ คู่มือ/วิธีการปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ (๐.๕๐ คะแนน) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ๑ นาย 

๔. เอกสาร/หลักฐานการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย       
      ๔.๑ ผลการประเมินของผู้เรียนท่ีสรุปประเด็นปัญหาท่ีต้องปรับปรุง (๐.๕๐ คะแนน)  

 ๔.๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้    
        ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน (ใช้สูตรการค านวณ ๓.๕.๑)     
 ๕. มีการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อท่ี ๔ ไปก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๑ คะแนน) 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์ที่ ๑ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน  ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน 
ต ารา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ส่ือการสอนต่างๆ เครื่องมือทดลอง ห้องปฏิบัติการทางภาษา 
อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ/เครื่องช่วยฝึก  สนามฝึก/แหล่งฝึกปฏิบัติ  แหล่งเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 
เทคโนโลยี การให้บริการInternet  รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียน 
 



๖๔ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเกณฑ์ท่ี ๑ เรื่องการแสดงบัญชีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ประเภท
ต่างๆ   

ท่ีแสดงถึงความพร้อม  ความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร นั้น กรณีท่ีไม่พร้อม หรือ ไม่
เพียงพอให้ระบุความต้องการเพิ่มเติมไว้ด้วย ท้ังนีไ้ม่มีผลต่อการให้คะแนน 
 เกณฑ์ที่ ๔ วิธีการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน  สถานศึกษาสามารถ
พิจารณาวิธีการในการประเมินแต่ละหลักสูตรได้ตามตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึ กษา  เช่น                   
ใช้แบบสอบถาม การประชุม การสัมภาษณ์ ฯลฯ  

สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน  
 

สูตรการค านวณ ๓.๕.๑  ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ฯ 

 
 

จ านวนหลักสูตรที่มีการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ฯ 
X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีจัดการศึกษาในปีนั้น 

     ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน 
 
(๑๐) ตัวบ่งชี้  ๓.๖ การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใชใ้นการเรียนการสอน 

 ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สถานศึกษามีการสนับสนุนการใช้ส่ิงอุปกรณ์ท่ีเป็นผลจากวิทยาการและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น มีการพัฒนา
ความร่วมมือด้านวิชาการและด้านอาจารยก์ับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริม
การน าองค์ความรู้/เทคโนโลยีมาใช้  มีการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อชดเชย
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชา
พื้นฐาน หรือวิชาท่ีสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน์  
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์น าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน 

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

ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
(๔)  มีความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
(๕)  ครูอาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ท่ีพัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 
 



๖๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงาน/โครงการ/นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการน าวิทยาการและเทคโนโลยีทางการ 

ศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน (๑ คะแนน)      
๒. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการน าวิทยาการและเทคโนโลยมีาใช้ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 

๒.๑  แผนการสอนและท้ายแผนการสอน/ ภาพถ่ายกิจกรรม/ การสาธิตการใช้วิทยาการและ 
เทคโนโลยี ท่ีแสดงถึงการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (๐.๕๐ คะแนน)    
  ๒.๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู อาจารย์  ๑ นาย (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๒.๓ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน ๑ นาย (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๓. เอกสาร/หลักฐานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
  ๓.๑ บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนท่ีน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ โดย
แสดงหลักฐาน และการก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ใช้แนวทางตามตาราง ตาราง ๓.๖.๑   (๐.๕๐ 
คะแนน)  
  ๓.๒ ข้อมูลจากสัมภาษณ์ครู อาจารย์  ๑ นาย (๐.๕๐ คะแนน) 

๔. เอกสาร/รายงานผลท่ีได้จากความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้เกิดพัฒนาร่วมกันในด้าน
วิชาการและเทคโนโลยี (๑ คะแนน)  
 ๕. ร้อยละของครู อาจารย์ท่ีน าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ท่ีพัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคล
หรือหน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน  การสอน ใช้สูตรการค านวณ ๓.๖.๑ (๑ 
คะแนน)  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ .....(ตามตาราง ๓.๖.๑) เท่ากับ ๑ คะแนน  
 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
    เกณฑ์ที่ ๑ แผนงาน/โครงการเป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความ

สอดคล้องกับ   พันธกิจ นโยบาย หลักสูตร และเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน   

เกณฑ์ที่ ๒ การน าวิทยาการและเทคโนโลยมีาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระบุให้ชัดเจนว่าใช้
วิทยาการเรื่องใดและใช้เทคโนโลยีใด  ตัวอย่าง หลักฐานได้แก่ บันทึกในแผนการเตรียมสอนและท้ายแผนการสอน  
ภาพถ่ายกิจกรรม  การสาธิตการใช้วิทยาการและเทคโนโลย ีเป็นต้น   

 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตาราง ๓.๖.๑  ตัวอย่าง แนวทางการจัดท าตารางสรุปข้อมูลจัดการเรียนการสอนท่ีน าวิทยาการและเทคโนโลยีมา 
                  ใช้และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
 

รายชื่อ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร/วิชา/
เน้ือหา/ 

วิทยาการและ
เทคโนโลยีที่น ามาใช ้

ผลการน าวิทยาการ
และเทคโนโลยีที่

น ามาใช ้

แนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา

ต่อไป 

๑. พ.ต.XXX ลส. : ชั้นนายร้อยเหล่า ช.  
วิชา : แผนที่เข็มทิศ 
เน้ือหา: การใช้เคร่ืองหา
พิกัดด้วยดาวเทียม 

- เคร่ืองหาพิกัดสัญญาณ
ดาวเทียม GPS ย่ีห้อ 
GARMINรุ่น OREGON 
650 

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

- ดู VDO สาธิตใน
ห้องเรียน 
-ปรับการสาธิตเป็นที่
สนามหน้าห้องเรียน 
-ขอยืม GPS จาก 
หน่วย.......จ านวน....
เคร่ือง  และประชุม
พิจารณา เสนอความ
ต้องการในแผนจัดหา
ต่อไป 
 

 

ตาราง ๓.๖.๑  ตัวอย่าง แนวทางการจัดท าตารางสรุปข้อมูลจัดการเรียนการสอนท่ีน าวิทยาการและเทคโนโลยีมา 
                  ใช้และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา (ต่อ) 
 

 

รายชื่อ อาจารย์ผู้สอน 

หลักสูตร/วิชา/
เน้ือหา/ 

วิทยาการและ
เทคโนโลยีที่น ามาใช ้

ผลการน าวิทยาการ
และเทคโนโลยีที่

น ามาใช ้

แนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา

ต่อไป 

๒. ร.อ.XXX ลส.: ชั้นนายพันเหล่า ช.  
วิชา: สะพานเคร่ืองหนุนมั่น 
เน้ือหา: การใช้ทหารช่าง
สนับสนุนในการช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย 

- องค์ความรู้ในสร้าง 
สะพานเพื่อการใช้ในการ
ช่วยเหลือและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 

ข้อดี ฝึกผู้เรียนให้คิด
วิเคราะห์ ความเชื่อมโยง
ของการสร้างสะพานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธีมาประยุกต์ใช้
ในการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ข้อจ ากัด สื่อการสอนไม่
ชัดเจน(ใช้ภาพสะพาน) 

-ปรับเป็นคลิป VDO 
การสร้างสะพาน และ
ให้ผู้เรียนค้นหาคลิป 
VDO สถานการณ์   
สาธารณภัยต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและได้คิด
วิเคราะห์การน าไปใช้
ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

๓.      
 

 
หมายเหตุ  การสรุปข้อมูล  อาจารย์ ๑ นาย ต่อ ๑ เร่ือง ใหส้รุปแต่ละแผนกวิชาก่อน แล้วสรุปเป็นภาพรวมของ 
               สถานศึกษา  



๖๗ 

 

สูตรการค านวณ  ๓.๖.๑  ร้อยละของครู อาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ท่ีพัฒนาข้ึนหรือผลจากบุคคลหรือ 
                                  หน่วยงานอื่นได้พัฒนาข้ึนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 

 

จ านวนของครู อาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ท่ีพัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคล
หรือหน่วยงานอืน่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์ท้ังหมดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอน 

การแปลผลคะแนน : ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๖.๑ 

ตาราง ๓.๖.๑ การให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๕ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้คะแนน  

 

ปีงบประมาณ 

ร้อยละของครู อาจารย์น าวทิยาการ เทคโนโลย ีองค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 ๖๐  ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๙๕ 

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

 
 

 

 
 
 
(๑๑) ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์  

                      และน ามาใช้ประโยชน์ 

 ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทางวิชาการ/               
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ตามความช านาญ ตามความต้องการหรือตามความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผล       
ท่ีเกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสถานศึกษา  โดยมุ่งส่งเสริมให้  ครู อาจารย์สร้าง
ผลงานและน ามาใช้ประโยชน์   
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และน า 
น ามาใช้ประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ   

เกณฑ์การประเมิน 
(๑)  มีแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย ตามความต้องการหรือความพร้อม 

ของสถานศึกษา 
(๒)  มีคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณภาพและรับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
(๓)  มีผลงานจากการด าเนินการตามเกณฑ์ข้อท่ี ๑ และมีการเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ 

มาตรฐานที่ ๔  การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และการน า 
                 มาใช้ประโยชน ์



๖๘ 

 

(๔)  ครู อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานทางวิชาการ/งาน 
สร้างสรรค์/งานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

(๕)  มีการประเมินแผนงานและ/หรือโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย 
เกณฑ์ข้อท่ี ๑ และน าผลไปปรบปรุงพัฒนา 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ (๑ คะแนน) 
๒. เอกสาร/หลักฐานการแต่งต้ังคณะกรรมการและผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ          

(๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
๒.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณภาพและรับรองการน าผลงานไปใช้ 

ประโยชน์(๐.๕๐ คะแนน) 
๒.๒ เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และรับรองการน าไปใช้ 

ประโยชน์ (๐.๕๐ คะแนน) 
๓. หลักฐานท่ีแสดงถึงผลงานตามแผนงาน/โครงการตามเกณฑ์ข้อท่ี ๑ (๑ คะแนน) 

๓.๑ ผลงานท่ีได้จากการด าเนินการตามแผนงานและหรือโครงการตามเกณฑ์ข้อท่ี ๑ (๐.๕๐ คะแนน) 
  ๓.๒ การเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ เช่น วารสารของเหล่า/หน่วยเหนือ ทางเว็บไซต์  
เอกสารเผยแพร่  การประชุม เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ (๐.๕๐ คะแนน) 
  ๓.๓  สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน  ๑ นาย  
 ๔. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องด้านการสร้างผลงาน
ทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ครู อาจารย์ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/
งานวิจัยใช้สูตรการค านวณ ๓.๔.๑  และแปลผลคะแนนใช้แนวทางตามตาราง ๔.๑.๑ (๑ คะแนน) 
  ๔.๒ สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน  ๑ นาย   
 ๕. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงผลการประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
     ๕.๑ ผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/สร้างสรรค์ (๐.๕๐ 
คะแนน) 
  ๕.๒ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลงานทางวิชาการวิชาการ/งานวิจัย/สร้างสรรค์ของ
สถานศึกษาในปีต่อไป (๐.๕๐ คะแนน) 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
  เกณฑ์ที่ ๑ แผนงานและหรือโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/สร้างสรรค์เป็นไปตาม
ความต้องการหรือความพร้อมของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายเชิง
ปริมาณ และคุณภาพให้ชัดเจน 
 
 



๖๙ 

 

 สถานศึกษาต้องก าหนดประเภทผลงานทางวิชาการให้ชัดเจนว่า สถานศึกษาต้องการ ท่ีจะผลิต 
ปรับปรุง พัฒนา หรือเรียบเรียง มีอะไรบ้าง เช่น  เอกสารประกอบการสอน, แนวสอน, ต ารา, คู่มือการฝึก, แบบฝึก
,ส่ือการสอน, บทความ, เครื่องช่วยฝึกท่ีพัฒนาขึ้น, ส่ิงประดิษฐ์, โปรแกรม, เทคนิคการสอน, วิจัยในช้ันเรียน 
ฯลฯ  
 เกณฑ์ที่ ๓ ครูอาจารย์ท่ีน ามาค านวณ เป็นครูอาจารย์ท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
ครู อาจารย์ ต้ังแต่ ๑ ปีข้ึนไป 
 
แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 
สูตรการค านวณ ๔.๑.๑ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์                        
        

ร้อยละของครูอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/
งานวิจัย 

= 

จ านวนครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทาง
วิชาการ/ งานวิจัยงาน/สร้างสรรค์ 

X ๑๐๐ 
จ านวนครู อาจารย์ทั้งหมด(ท่ีปฏิบัติงาน ๑ ปีข้ึนไป) 

 

ตาราง ๔.๑.๑ การแปลผลคะแนนท่ีได้จากสูตรการค านวณ ๔.๑.๑ 

ปีงบประมาณ 
ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี  

มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย 

 ๔๐  ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

 

 
 

 

(๑๒)ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริการวิชาการตามความช านาญและความพร้อมของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ 
                    ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 

   ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สถานศึกษา สนับสนุนให้ครูอาจารย์น าความรู้และประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญ 
ความช านาญไปบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานใน ทบ.  หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชนหรือสังคม เป็นต้น ท้ังนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษาโดยไม่กระทบต่อภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้มีการน าความรู้ ความช านาญของสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน
ภายนอก และเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อน ากลบมาใช้ในสถานศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน 

(๑)  มีแผนการบริการวิชาการตามความช านาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม 
(๒)  มีกิจกรรมการบริการวิชาการตามเกณฑ์ข้อท่ี ๑  
(๓)  ครู อาจารยม์ีส่วนร่วมในการด าเนินงานและเผยแพร่ผลงาน  
(๔)  มีการประเมินแผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการ 
(๕)  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงาน/โครงการบริการวิชาการตามความช านาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม  (๑ 

คะแนน) 
๒. เอกสาร/หลักฐานการด าเนินกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ (๑ คะแนน) 
๓. ร้อยละของครูอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานครบ ๑ ปี ท ากิจกรรมการบริการทางวิชาการ ตามเกณฑ์ท่ี 

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

(๑ คะแนน) 
๕. เอกสาร/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการตามความช านาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

หน่วยงาน/กองทัพ/ชุมชน/สังคม ในปีต่อไป (๑ คะแนน) 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 

 เกณฑ์ที่ ๑  แผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการตามความช านาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/
ชุมชน/สังคม จะต้องก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพให้ชัดเจน  
 การบริการวิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนให้ครูอาจารย์น าความรู้และประสบการณ์ตามความช านาญ
ไปบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานใน ทบ.  หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน และ
ชุมชนหรือสังคม เป็นต้น  ท้ังนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษาโดยไม่กระทบต่อภารกิจหลักของ
สถานศึกษา   

มาตรฐานที่ ๕  การบริการทางวชิาการ 

น ามาใชป้ระโยชน์ 



๗๑ 

 

 ตัวอย่าง กิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การสอนนอกหน่วย  การร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะต่างๆ         
การเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ในช่องทางต่างๆ  การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การสาธิต เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  การเป็นล่ามภาษา การบรรยายให้ความรู้หรือการสาธิตให้แก่คณะ
ศึกษาท่ีมาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน การไปประชุมให้ความเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความช านาญของสถานศึกษา 
ฯลฯ  
 
สูตรการค านวณและตารางแปลผลคะแนน 
 
สูตรการค านวณ ๕.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/ 
                               งานวิจัย 
 
 

ร้อยละของครูอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี ท ากิจกรรม
การบริการทางวิชาการ 

= 

จ านวนครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี  
ท ากิจกรรมการบริการทางวิชาการ X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์ทั้งหมด(ท่ีปฏิบัติงาน ๑ ปีข้ึนไป) 

 
 

ตาราง ๕.๑.๑  ตารางก าหนดคะแนน ร้อยละของครูอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มสี่วนร่วมในการด าเนิน 
                   กิจกรรมการบริการทางวิชาการ ตามปีงบประมาณ 
 

ปีงบประมาณ 
ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี  

มีกิจกรรมการบริการทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 ๔๐  ๕๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ 
๒๕๖๐ ๑ คะแนน     
๒๕๖๑ ๐.๕๐คะแนน ๑ คะแนน    
๒๕๖๒ ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน   
๒๕๖๓ - ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน  
๒๕๖๔ - - ๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 

 

 

 
(๑๓) ตัวบ่งชี ้๖.๑ กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี 
  ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าร่วม เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองท่ีดี ผ่านกิจกรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ๒) ด้านเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ ๓) 
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            ๔) ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๕) ด้านการกีฬาและนันทนาการ   
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองท่ีดีให้แก่ผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑)  มีแผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองท่ีดี 
(๒)  มีการด าเนินกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองท่ีดี 
(๓)  มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ข้อ ๒  
(๔)  มีการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อท่ี ๓ ไปปรับปรุงพัฒนา 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองท่ีดี (๑ 

คะแนน) 
๒. เอกสาร/หลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม (๒ คะแนน) 
๓. รายงาน/หลักฐานการประเมินผลการจัดกิจกรรม (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 

  ๓.๑ ผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด(๐.๕๐ คะแนน) 
     ๓.๒ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม  (อาจใช้แบบสอบถาม /การสัมภาษณ์/ 
การประชุม ตามความเหมาะสมของกิจกรรม)  (๐.๕๐ คะแนน) สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย 

๔. เอกสาร/หลักฐานการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อท่ี ๓ ไปปรับปรุงพัฒนา(๑ คะแนน)  
ประกอบด้วย 

๔.๑ รายงานสรุปการน าผลการประเมิน(๐.๕๐ คะแนน)   
๔.๒ การก าหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์

ทหารและความเป็นพลเมืองท่ีดีในปีต่อไป(๐.๕๐ คะแนน) 

ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
 เกณฑ์ที่ ๑ และ เกณฑ์ที่ ๒  สถานศึกษาจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียน เข้าร่วม กิจกรรมปลูกฝังและ
สร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองท่ีดี ผ่านการท ากิจกรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝัง 
 
 

มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี 



๗๓ 

 

และสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ๒) ด้านเสริมสร้าง พัฒนาภาวะผู้น าและการปลูกฝังการ
เป็นทหารอาชีพ ๓) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๕) ด้านการกีฬาและ
นันทนาการท้ังนี้ สถานศึกษาจะต้องด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย ๓ ใน ๕ ด้าน ด้านท่ี ๑ และ ๒ จะต้อง
ด าเนินการทุกหน่วย ส าหรับด้านท่ี ๓-๕ ใหเ้ลือกด าเนินการได้ ๑ ด้าน การให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๑  
  - ถ้ามีแผนการจัดกิจกรรมครบ ๓ ด้าน เท่ากับ ๑ คะแนน ถ้ามี ๒ ด้าน เท่ากับ (๐.๕๐ คะแนน) 
ถ้ามี ๑ ด้าน  (๐.๒๕ คะแนน) การให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๒  
  - ถ้ามีการจัดกิจกรรมครบ ๓ ด้าน เท่ากับ ๒ คะแนน ถ้ามี ๒ ด้าน เท่ากับ (๑ คะแนน) ถ้ามี        
๑ ด้าน  (๐.๕๐ คะแนน) 
 
 
 
 
(๑๔) ตัวบ่งชี้ ๗.๑ มีแผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 

 ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  สถานศึกษามีการก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท ท่ี
ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วย
เหนือ มกีารจัดท าแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บท มีการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเป้าหมายในการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการพัฒนา
ท่ีชัดเจน 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑)  มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท /แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

(แผน ๕ ปี )  และมีการประชาสัมพันธ์ 
(๒)  มีแผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ี สอดคล้องกับแผนแม่บท  
(๓)  มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ 
(๔)  มีการประเมินผลแผนงานและโครงการตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
(๕)  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ 

แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา (๑ คะแนน)ประกอบด้วย 

๑.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  แผนแม่บท /แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึง อัตลักษณ์  
เอกลักษณ์ พร้อมท้ังอธิบายให้ทราบถึงท่ีมาและเป้าหมายท่ีก าหนด (๐.๕๐ คะแนน) 
 

มาตรฐานที่ ๗ การบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศึกษา 

ที่ดีน ามาใชป้ระโยชน ์



๗๔ 

 

    ๑.๒ หลักฐานการมีส่วนร่วมของก าลังพลในการก าหนด หรือทบทวน ฯ ด้วยก าลังพลไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๕๐ คะแนน) 

๒. แผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ี สอดคล้องกับแผนแม่บท (ในปีท่ีใช้ข้อมูลใน
การประเมิน) (๑ คะแนน) 

๓. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อท่ี ๓ (๑ คะแนน) 
๔. รายงานผลการประเมินแผนงานและโครงการ ท่ีสรุปว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร (๑ 

คะแนน) 
๕. รายงาน/หลักฐานการน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาแผนแม่บท/

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี(๑ คะแนน) 
 
 

(๑๕)ตัวบ่งชี้ ๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

 ค าอธิบายตัวบ่งช้ี :  ผู้บริหารสถานศึกษามีการด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลท้ังในระยะส้ันและระยะยาว  มีระบบตรวจสอบการท างานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดและให้ก าลังพลมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
(๑) มีการจัดท าโครงสร้างของหน่วยงาน โครงสร้างการบริหารงาน และการก าหนดหน้าท่ีการปฏิบัติงาน 

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

แผนงานของสถานศึกษา และบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงาน 
(๓) มีการด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ี 
(๔) มีการติดตามงานและรายงานอย่างเป็นระบบและน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
(๕) ศักยภาพระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงโครงสร้างของหน่วยงาน (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 

๑.๑ แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart) 
และแผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart) (๐.๕๐ คะแนน) 
       ๑.๒ ค าส่ัง/การก าหนดบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ใน
สถานศึกษาพร้อมก าหนดหน้าท่ี/ขอบเขตความรับผิดชอบ (๐.๕๐ คะแนน) 
 ๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
นโยบายและแผนงานของสถานศึกษา และบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงาน (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
 



๗๕ 

 

  ๒.๑ การประชาสัมพันธ์ ให้ก าลังก าลังพลรับรู้ เข้าใจ (๐.๕๐ คะแนน) 
  ๒.๒ สัมภาษณ์ ก าลังพลถึงการรับรู้ และความเข้าใจ (๐.๕๐ คะแนน) 
 ๓. เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ี (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
  ๓.๑ ผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร และผลการด าเนินงานของคณะท างาน/
คณะกรรมการต่างๆ(๐.๕๐ คะแนน) 
  ๓.๒ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/คณะท างานฯ(๐.๕๐ คะแนน) 
 ๔.  หลักฐานการก ากับ ติดตามงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังวงรอบการก ากับติดตาม , การประชุม นขต.ฯ, 
รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน(๑ คะแนน) 
 ๕. ระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อให้ ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการพัฒนา (๑ คะแนน) 
ประกอบด้วย 
  ๕.๑ เว็บไซต์ของสถานศึกษา (๐.๕๐ คะแนน) 
  ๕.๒  ระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ (ด้านครูอาจารย์ ก าลังพล ด้านหลักสูตร  ข้อมูลผู้เรียน  ผลงาน
วิชาการ การจัดการความรู้ เอกสารต ารา ข้อมูลและสถิติกิจกรรมต่างๆ  ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นต้น (๐.๕๐ 
คะแนน) 
  ๕.๓ สัมภาษณ์และสาธิตการเข้าถึงข้อมูลและการน าไปใช้ประโยชน์ 
(๑๖) ตัวบ่งชี้ ๗.๓ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สถานศึกษามีการจัดการความรูเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรูโดยมีการรวบรวม
องค์ความรูท่ีมีอยู่ในสถานศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเป็นระบบ เพื่อใหทุก
คนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ 
กระบวนการในการบริหารจัดการความรูประกอบด้วย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู การเขาถึง     ขอมูล และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

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

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

จัดการความรู้ 
 
 
 
 



๗๖ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหลักฐานแสดงแผนงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 

- แผนงาน/โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาท่ีก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน(๐.๕๐ คะแนน) 

- ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ท่ีก าหนดบทบาทหน้าท่ี (๐.๕๐ คะแนน) 
๒. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการจัดการความรู้ท่ีสถานศึกษา 

ก าหนด (๑ คะแนน) 
 ๓. ผลงานท่ีได้จากการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
     ๓.๑ ผลงานท่ีได้จากเกณฑ์ข้อท่ี ๑ อย่างน้อย ๒ เรื่อง (๐.๕๐ คะแนน)  
     ๓.๒ สัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการความรู้  (๐.๕๐ คะแนน) 
 ๔. เอกสาร/หลักฐานการน าผลงานท่ีได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์  เช่น การเผยแพร่ โดย
บทความ วารสาร เว็บไซต์  การบรรยายให้ความรู้  การน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ใช้ในการเรียนการสอน          
การปรับปรุงต ารา ปรับปรุงการฝึก ฯลฯ ) (๑ คะแนน) 
 ๕. รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการตามเป้าหมายท่ีก าหนด (๑ คะแนน)โดยระบุประเด็น
ส าคัญท่ีต้องปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน)  แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ต่อไป(๐.๕๐ คะแนน) 
 
(๑๗) ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สถานศึกษามีระบบการจัดหาและจัดสรรงบประมาณมีแผนการใช้จ่าย/บริหาร
งบประมาณท่ีสามารถผลักดันใหสามารถด าเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมระเบียบ/หลักเกณฑ์
การเงินและงบประมาณให้มีการจัดสรรงบประมาณ  ตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ทางการเงิน เช่น งบส่ือ/โสตทัศนูปกรณ์/อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก/
นวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ รวมท้ังงบพัฒนางบด าเนินงานตามแนวทางท่ี 
ทบ.ก าหนด เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทางการเงิน ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของหน่วย ท่ีเน้นความโปร่งใส ความถูกต้องใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อใหส้ถานศึกษามีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  
เกณฑ์การประเมิน  

(๑)  มีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดท างบประมาณเป็นเอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 
(๒)  จัดท าค าของบประมาณ/เสนอความต้องการงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจ/แผนงาน/ 

โครงการท่ีก าหนดไว้ และส่ง ยศ.ทบ.ตามเวลาท่ีก าหนด 
(๓)  มีแผนและการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. เน้นความ 

ประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน 
 
 
 



๗๗ 

 

(๔) มีการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีการรายงาน 
ผล น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ  

(๕)  มีผลการค านวณงบประมาณเพื่อแสดงศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดท างบประมาณเป็นเอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน ท่ีเป็นปัจจุบัน          
(๑ คะแนน) 
 ๒. เอกสาร/หลักฐานการจัดท าค าของบประมาณตามแผนและทันเวลา(๑ คะแนน) 
  ๒.๑ เอกสารเสนอความต้องการเอกสารการจัดท าค าของบประมาณ/เสนอความต้องการ
งบประมาณ (๐.๕๐ คะแนน)  
  ๒.๒ หลักฐานการส่งเอกสารฯ ให้ ยศ.ทบ.ตามเวลาท่ีก าหนด (๐.๕๐ คะแนน) 
 ๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง  (๑ คะแนน) 
     ๓.๑ แสดงแผนการใช้จ่ายตาม ระเบียบของ ทบ.ท่ีเน้นความประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน(๐.๕๐ 
คะแนน)  

      ๓.๒ แสดงข้อมูลการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้องเป็นไปตามระเบียบของ ทบ.(๐.๕๐ 
คะแนน) 
 ๔. รายงานผลการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ            
(๑ คะแนน) 
 ๕. แสดงวิธีการค านวณ และผลการค านวณ (ด าเนินการครบ ๓ ข้อ เท่ากับ ๑ คะแนน) 
 ๕.๑ ค านวณร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบประมาณท่ีได้รับจัดสรร (ใช้สูตรการค านวณ 
๗.๔.๑)    
 ๕.๒ ค านวณร้อยละของงบประมาณส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรม
และการสร้างองค์ความรู้  ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา (ใช้สูตรการค านวณ 
๗.๔.๒ )   
 ๕.๓ ค านวณร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึก  (ค่าเครื่องช่วยฝึก)  ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา             
ใช้สูตรการค านวณ ๗.๔.๓    
 
ค าอธิบายเกณฑ์การพิจารณา 
 เกณฑ์ที่ ๑ – ๕ 

   กระบวนการงบประมาณของ ทบ. ประกอบด้วย   
    ภาคการจัดท างบประมาณ  = การจัดท ากรอบงบประมา ค าของบประมาณ และการจัดสรร
งบประมาณ 
    ภาคการบริหารงบประมาณ = การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  การขอเงินประจ างวด การส่ัง
จ่ายงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ 



๗๘ 

 

    ภาคการติดตามและประเมินผล  = การติดตามการด าเนินงาน การประเมินผลด้านกระบวนการ
ท างานและด้านผลการด าเนินงาน 
 เกณฑ์ที่ ๕ การแปลผลคะแนน ข้อ ๑ - ๓ ใช้เกณฑ์การแปลผลการค านวณศักยภาพด้านการเงินและ
งบประมาณ ตามตาราง ๗.๔.๓ 
 
 

ตาราง ๗.๔.๑  ค าท่ีใช้ในตัวบ่งช้ีท่ี ๑๗ และค าจ ากัดความ 
 

ค าที่ใช ้ ค าจ ากัดความ 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ   เงินเหลือส่งคืน ทบ. 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติท้ังในแผน และนอกแผนงบประมาณ 

งบค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน/
โสตทัศนูปกรณ์,ค่าอุปกรณ์การฝึก/
เครื่องช่วยฝึก   

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือเพื่อสร้าง- 
องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน  เช่น  โปรเจคเตอร์,คอมพิวเตอร,์  
เทคโนโลยีสนับสนุน การเรียนการสอนอื่นๆ 

งบค่านวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้   

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

งบประมาณวัสดุฝึก/ 

ค่าเครื่องช่วยฝึก   

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอน  รวมท้ังใช้เพื่อจัดท า/ซื้อต าราเรียน  รวมท้ัง สป.๓, สป.๕, เป้า 

งบประมาณส าหรับการพัฒนาครู-
อาจารย์ และบุคลากรใน รร.  

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ของบุคลากร   

งบด าเนินการจัดการศึกษา  หรือ
งบด าเนินการ 

งบรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ   ค่าสาธารณูปโภคและให้หมายรวมถึง  รายจ่ายท่ีให้ใช้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดเพื่อการบริหารงานประจ า  ซึ่งมิใช่รายจ่ายในงบบุคลากร  
งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  หรือ งบรายจ่ายอื่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 

 

ตาราง ๗.๔.๒  แบบพิมพ์หลักในการจัดท างบประมาณของ ทบ. 
ขั้นการจัดท า/เสนอค าของบประมาณ ขั้นการเสนอความต้องการงบประมาณ ขั้นการรายงานแผน/ผลการใช้จ่าย งป. 

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

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

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

 
 
สูตรการค านวณ ๗.๔.๑  ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณท่ีได้รับจัดสรร            

  
 

 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ 
X ๑๐๐ 

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

 

สูตรการค านวณ ๗.๔.๒  ร้อยละของงบประมาณสื่อ, โสตทัศนูปกรณ์, อุปกรณ์การฝึก,เครื่องช่วยฝึก,นวัตกรรมและ 
                              การสร้างองค์ความรู้, ระบบห้องสมุด, ระบบสารสนเทศ ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา                                           
 

  

 

งป.ค่าสื่อ,โสตฯ 
X ๑๐๐ 

งบด าเนินการจัดการศึกษา 

 

สูตรการค านวณ ๗.๔.๓  ร้อยละของงบประมาณค่าวัสดุฝึก/ค่าเครื่องช่วยฝึก ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา 
                                           

 
 

 

งป.ค่าวัสดุฝึก 
X ๑๐๐ 

งบด าเนินการจัดการศึกษา 

 

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

 
หมายเหตุ  เมื่อน าผลค านวณมาแปลคะแนนแล้วให้รายงานให้ทราบศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณแต่ไม่น ามาคิด
คะแนน 



๘๐ 

 

(๑๘) ตัวบ่งชี้ ๗.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา  

 ค าอธิบายตัวบ่งช้ี : สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการน าข้อเสนอแนะท่ีได้จากการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
 จุดมุ่งหมาย : เพื่อใหส้ถานศึกษามีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ  

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

และจัดท ารายงานการประเมินตนเองส่งตามเวลาท่ีก าหนด 
๕.   มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตาม ข้อ ๑ และสรุปผลเพื่อน าไปก าหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนา

ต่อไป 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. แผนงาน/โครงการพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษาใน ๒ ด้าน (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
๑.๑ ด้านความรู้ของก าลังพลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา(๐.๕๐ คะแนน) 
๑.๒ ด้านการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน) 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเกณฑ์ข้อท่ี ๑ (รายงานให้ครบทุกแผนงาน/ 
โครงการ กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ให้รายงานเหตุผลให้ทราบด้วย) (๑ คะแนน) 

๓. แสดงข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ  (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
 ๓.๑  ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๓.๒   ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยกรรมการของสถานศึกษา ท่ีครอบคลุมทุกตัวบ่งช้ี (รายงาน
การประเมินตนเอง: SAR) 
  ๓.๓  แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๓.๔  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆท่ีด าเนินการ 
  ๓.๕ ข้อมูลก าลังพล,การจัดการเรียนการสอน,ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (จากตัวบ่งช้ี ๗.๒             
เกณฑ์ข้อท่ี ๕) 
 ๔.  เอกสาร/หลักฐานแสดงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
  ๔.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีก าหนด
หน้าท่ี/ขอบเขตความรับผิดชอบ(๐.๒๕ คะแนน) 
 ๔.๒ เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษา (๐.๒๕ คะแนน) 



๘๑ 

 

 ๔.๓ รายงานผลการประเมินภายในสถานศึกษาก่อนน ามาจัดท า SAR (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๔.๔ ส่ง SAR ตรงตามห้วงระยะเวลาตามท่ี ยศ.ทบ. ก าหนด ( ๐.๒๕ คะแนน) 

๕. เอกสาร/หลักฐานผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและ
แนวทาง การปรับปรุงพัฒนา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 

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

เทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด (๐.๕๐ คะแนน)  

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


