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ปรัชญา 

 

เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง  เพื่อเป็นหนึง่เรื่องการบิน 
 

ปณิธาน 
 

มุ่งมั่นที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ให้มีทักษะและความสามารถด้านการบิน 

ให้พร้อมด้วยวิชาการและการปฏิบัติการบินทั้งทางทหาร 
และตามมาตรฐานสากลได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

เพื่อรับใช้กองทัพ สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ 
 

พัฒนาการบินทหารบก สู่ความเป็นเลิศด้านการบนิ 
ทั้งในการปฏิบัติการทางทหาร และเป็นมาตรฐานสากล 

 

 



ค าน า 

 
 กองทัพบก  ก าหนดให้ สถาบันการศึกษา  โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ จัดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพร้อมรับการตรวจ
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง และให้ กรมยุทธศึกษาทหารบก รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และรายงานต่อกองทัพบก ทุกส้ินปีงบประมาณ ตามค าส่ังกองทัพบก (ลับ) ท่ี ๔๙/๒๕๕๙ เรื่อง 
นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กรมยุทธศึกษาทหารบกได้
ก าหนดนโยบายด้านการฝึก - ศึกษาของกองทัพบก  ท่ีเช่ือมโยงและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ
กองทัพบก ซึ่งได้ก าหนดนโยบายในด้านการควบคุมคุณภาพการศึกษาด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาไว้
จ านวน ๑๕ ข้อ เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของกองทัพบก  
 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ โรงเรียนการบินทหารบก  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  ท้ังการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนการบินทหารบก  และรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบก  ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  โรงเรียนการบินทหารบก   จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
โรงเรียนการบินทหารบก ประจ าปี  ๒๕๖๑  เล่มนี้ขึ้น  เพื่อให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โรงเรียนการบินทหารบก หรือ ผู้ ท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน                 
ให้เป็นแนวทางเดียวกันท้ังระบบ ท้ังนี้หาก คณะกรรมการและเจ้าหน้าท่ีด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนการบินทหารบก หรือผู้ ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้ด าเนินการตามแนวทางแล้วพบว่ามี ส่ิงใดท่ีจะ ต้อง                 
ปรับปรุงพัฒนา  ขอให้ เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   มาท่ีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                    
โรงเรียนการบินทหารบก  ทราบ  เพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขในโอกาสต่อไป  
 

                     ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. 
                                         พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
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ค าน า             ก 

สารบัญ ข 
บทที่ ๑  การประกันคุณภาพการศึกษา        ๑-๑ 
 ๑.  หลักการประกันคุณภาพการศึกษา       ๑-๑ 
 ๒.  ความส าคัญและความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา    ๑-๑ 
 ๓.  จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา        ๑-๒ 
 ๔.  กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา        ๑-๓ 
 ๕.  ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในและภายนอก    ๑-๓ 
 ๖.  ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา      ๑-๔ 
 ๗.  การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.     ๑-๔ 
 ๘.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.      ๑-๖ 
 ๙.  การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทบ.   ๑-๘ 
 ๑๐.  แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. ๑-๑๐ 
 ๑๑.  มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพของ ทบ. ๑-๑๐ 
 ๑๒.  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ๑-๑๐ 
 ๑๓.  ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ๑-๑๑ 
บทที่ ๒  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ และวัตถุประสงค ์  ๒-๑ 
บทที่ ๓  คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์        ๓-๑ 
บทที่ ๔  กรอบแนวคิดเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.      ๔-๑ 
บทที่ ๕  มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ.   ๕-๑ 
บทที่ ๖  การประเมินคุณภาพการศึกษา         ๖-๑ 
 ๑.  ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทบ. จ านวน ๓๖ หน่วย  ๖-๑ 
 ๒.  ก าหนดส่งรายงานการประเมินตนเอง       ๖-๒ 
 ๓.  ก าหนดการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ๖-๓ 
 ๔.  แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑   ๖-๕ 
   ๕.  แบบบันทึกการวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานของ รร.การบิน ทบ.   ๖-๑๑ 
 ๖.  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ. ๖-๔๑ 
บทที่ ๗  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง       ๗-๑ 
บทที่ ๘  การค านวณคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา      ๘-๑ 
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๑ - ๑ 

 

บทที่ ๑ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกันคุณภาพ คือ การวางแผนและการปฏิบัติของหน่วยผลิต ท่ีมุ่งจะผลิตส่ิงท่ีมีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ผลผลิต  ดังนั้น การประกันคุณภาพทางการศึกษาจึงเป็นกระบวนการวางแผน และ
กระบวนการจัดการของผู้ท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาท่ีจะรับประกันให้สังคมเช่ือมั่นว่าจะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณภาพท่ีระบุไว้ในหลักสูตรและตรงกับความมุ่งหวังของสังคม จนท าให้เกิดความมั่นใจ          
ในคุณภาพของการจัดการศึกษา ดังนั้น ผู้ท่ีรับประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง คือ ผู้บริหารสถาบันการศึกษา 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัด  

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติ
ภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนท่ีก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control)           
การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA 
(Plan - Do - Check - Act) เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด             
ท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆ การประกันคุณภาพภายในจึงเป็นงานส าคัญของสถานศึกษา            
โดยสถานศึกษาเพื่อผู้เรียนและสังคม 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล 
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอก โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกท่ีส านักงาน
ดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและเป็นการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ  

๒. ความส าคัญและความเป็นมาของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลกระทบจาก Globalization ท าให้เกิดการส่ือสารไร้พรมแดน หรือเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร 
(Information Technology) ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว ท้ังทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง การศึกษา และวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงดังกล่าวส่งผลให้บุคคลต้องมีการเรียนรู้ท่ีจะปรับตัว
ให้ทันกับยุคและสมัย การท่ีบุคคลจะเรียนรู้และปรับตัวได้ดีอันเนื่องมาจากการได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพจ าเป็นต้องมีระบบการศึกษาและการจัดการระบบท่ีดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ              
ในทุกๆ ด้าน ท้ังทางด้านการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาส่ือ และ          
แหล่งการเรียนรู้ ตลอดจนการสร้างความร่วมมือและการประสานสัมพันธ์ระหว่างสถาน ศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน และองค์กรต่างๆ 

ยุทธวิธีในการท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้ดีเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และผลกระทบท่ีส าคัญจากการส่ือสารที่ไร้พรมแดน ท าให้ประเทศไทยมีการรับรู้และต่ืนตัว 

ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมต่อประเทศตะวันตก ความคาดหวังของสังคม 
ความต้องการของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมทางด้านการศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็น            
อย่างมาก ส่ิงเหล่านี้ได้ถูกระบุในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษา ดังนี้  
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา           
มาตรา ๔๗ ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา          
ทุกระดับ และมาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาซึ่งเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ          
สภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

๓. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายท่ัวไปและจุดมุ่งหมายเฉพาะดังนี้ 
จุดมุ่งหมายท่ัวไป 

๑. เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการด าเนินการภารกิจต่างๆ 
๒. เพื่อกระตุ้นเตือนให้สถาบันการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการอย่างต่อเนื่อง 
๓. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
๔. เพื่อรายงานสภาพและการพัฒนาในด้านคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันการศึกษาต่อ 

สาธารณชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
จุดมุ่งหมายเฉพาะ 

๑. เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา และประเมินคุณภาพ 
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด และสอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 

๒. เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นถึงจุดเด่น – จุดท่ีควรพัฒนา ของสถาบันการศึกษา 
เงื่อนไขของความส าเร็จและสาเหตุของปัญหา 

๓. เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาและ 
หน่วยงานต้นสังกัด 

๔. เพื่อส่งเสริมให้สถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 
๕. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่อ 

สาธารณชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๔. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย ๓ กระบวนการ ดังนี ้
๑. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นกระบวนการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัด 
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และสถาบันการศึกษาในการก าหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจาก
นั้นหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาจัดท าแผน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้า
สู่มาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในด้านการพัฒนาหลักสูตร ส่ือการพัฒนาครูและบุคลากร  ธรรมนูญสถานศึกษา 
ระเบียบการสอน การแนะแนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ท้ังนี้จะเน้นระบบและกลไก           
การปฏิบัติงานตามแผนติดตามก ากับการด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๒. การตรวจสอบ (Quality Audit) เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
ในการยืนยันเป้าหมายท่ีก าหนด มุ่งไปสู่มาตรฐานท่ีต้องการ โดยการด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑ การตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงานท้ังระบบด้วยตนเองของสถาบันการศึกษา    
เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรายงานผลต่อผู้รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาผู้ท่ีได้รับผลโดยตรง 

๒.๒ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา  โดยหน่วยงานต้นสังกัด 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

๓. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรม 
เฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น 
การประ เมิน คุณภาพภายในจะ ใ ช้ วิ ธี ก าร ศึกษาตน เอง  ( Self Study) และการประ เมินตน เอ ง                       
(Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการด าเนินงานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผลและรับรองว่า สถาบันการศึกษาจัดกา รศึกษาได้คุณภาพ                
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

๕. ความสัมพันธ์ของการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 

  การประกันคุณภาพภายใน เป็นการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพ          
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันการศึกษานั้นท้ังหมด หรือ
โดยหน่วยงานต้นสังกัดท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถาบันการศึกษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ             
มีการวางระบบงานท่ีมีระบบและกลไกท่ีชัดเจน มีการด าเนินงานรวมท้ังมีการพัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่างๆ 
ส่วนการประกันคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาซึ่งกระท าโดยหน่วยงานภายนอก หรือผู้ประเมิน
ภายนอก เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  

  การประกันคุณภาพภายใน จะเน้นการตรวจสอบและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ด้านต่างๆ ของปัจจัยน าเข้า (Input) และกระบวนการ (Process) ส่วนการประกันคุณภาพภายนอก จะเน้น  
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในด้านต่างๆของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome)  

  ดังนั้น การประเมินคุณภาพภายในย่อมส่งผลถึงการประกันคุณภาพภายนอกโดยตรง การประกัน
คุณภาพภายนอก จะใช้ตัวบ่งช้ีตามมาตรฐานต่างๆในการประเมินผลการด าเนินงาน รวมท้ังการตรวจเยี่ยม            
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ซึ่ ง ในการประเมินต้องค านึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
สถาบันการศึกษา  

๖. ประโยชน์ของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้  
๑. เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาอย่างต่อเนื่องเข้าสู่มาตรฐานสากล 
๒. การใช้ทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
๓. การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล อันจะท าให้การผลิต 

ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ เกิดประโยชน์สูงสุด และตรง
กับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  

๔. ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้จ้างงาน และสาธารณชนมีข้อมูลส าหรับการตัดสินใจท่ีถูกต้องและเป็น 
ระบบ สถาบันการศึกษา หน่วยงานบริการการศึกษา และรัฐบาลมีข้อมูลท่ีถูกต้อง และเป็นระบบในการก าหนด
นโยบาย วางแผน และการจัดบริการการศึกษา  

๕. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกสาระวิชาสูงได้มาตรฐานสม่ าเสมอผู้เรียนรู้ล่วงหน้าว่าจะ 
ได้รับผลอะไรจากการเรียนในสถาบันการศึกษาและได้ผลตามความต้องการ  

๖. ผู้ปกครอง ชุมชน ครู หน่วยงานการจัดการศึกษาในท้องถิ่น มีส่วนร่วมก าหนดมาตรฐาน 
คุณภาพที่ผสมกลมกลืนระหว่างมาตรฐานสากล มาตรฐานชาติและมาตรฐานท้องถิ่น  

๗. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าการจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษา โดยผนึกก าลังกับครู  
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน วางแผนการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน              
เพื่อให้บังเกิดผลกับผู้เรียนตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบยอมรับในแผนการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา  

๘. ครูได้รับการพัฒนาและจูงใจให้วางแผนการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  
เน้นกระบวนการปฏิบัติเพื่อให้น าไปสู่การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการเรียนรู้อย่างครบถ้วน ให้ผู้เรียนทุกคนได้
เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาติดตามตรวจสอบการเรียนการสอน และ           
ช่วยให้คุณภาพการศึกษามีความเป็นระบบระเบียบ มีระบบการวัดประเมินผลตามสภาพจริง มุ่ งตรง                   
ต่อการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ  

๗. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. 

  การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพบกนั้น เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ท่ีถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยมุ่งให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวิสัยทัศน์พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ สถาบันการศึกษา โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ
กองทัพบก  ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ดังนี้ 
  ๑. เพื่อให้การผลิตก าลังพลของกองทัพบกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเสริมสร้างขีด
ความสามารถให้กับก าลังพล เพื่อให้มีความพร้อมในการตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพบกได้แก่การป้องกัน
ประเทศ  การรักษาความมั่นคงภายใน  การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  การพัฒนาประเทศ  และ
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 
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๑ - ๕ 

 

 ๒. เพื่อเตรียมก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับการบรรจุ 
 ๓. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของก าลังพลให้สามารถใช้งาน  ปรนนิบัติบ ารุง  และรักษา
ยุทโธปกรณ์ท่ีมีใช้งานอยู่ในกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. เพื่อให้ก าลังพลมีความรู้ท้ังวิชาการทหารและวิชาต่าง ๆ นอกเหนือจากวิชาการทหารอันจะเป็นผล
ให้ก าลังพลได้รับการพัฒนาทางความคิด  มีความรู้  ก้าวทันการเปล่ียนแปลงและความก้าวหน้าทางวิทยาการโดยให้
สามารถน าคุณวุฒิท่ีสูงขึ้นมาปรับอัตรา/ต าแหน่งให้ตรงตามคุณวุฒิ  เพื่อจะได้น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพบก 
 ๕. เพื่อปลูกฝังก าลังพลให้มีลักษณะความเป็นผู้น า  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ประพฤติและปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดีงาม  ตลอดจนมีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมท้ังมีศรัทธาและ
ยึดมั่นต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๖. เพื่อให้การศึกษาของก าลังพลส ารองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบการฝึกศึกษาก าลังพล
ส ารองท่ีได้ระบุไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาระบบก าลังส ารองฯ  โดยก าลังพลส ารองสามารถปฏิบัติหน้าท่ี              
ในต าแหน่งท่ีได้รับการบรรจุและปฏิบัติงานร่วมกับก าลังพล หรือหน่วยทหารประจ าการ ตามแผนป้องกัน
ประเทศได้ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.เป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีถือเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา โดยมุ่งให้การด าเนินงานบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถาบันการศึกษาของสถาบันการศึกษาโรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ
ของ ทบ. ตลอดจนบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และนโยบายต่างๆ 
ของ ทบ. การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. มีดังนี้ 

๑. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  
๓. ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 ๔. สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ ทบ. 
 ๕. จัดท ารายงานประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
 ๖. คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 
 ๗. สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ท้ังนี้ให้สถานศึกษายึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาผู้เรียนหน่วยงานเกี่ยวข้อง 

๘. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. 

    ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ.  ท่ีด าเนินการนั้นเป็นไปเพื่อให้ผู้บริหารและ
บุคลากรในสถานศึกษาทุกระดับ ทุกนาย ได้ร่วมกันด าเนินงานเพื่อธ ารงรักษาคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ               
สร้างความมั่นใจในผลผลิตให้กับหน่วยใช้และ ทบ. โดยการการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพและ
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มาตรฐานการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาของ ทบ. ท้ังจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา ยศ.ทบ. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

    ยศ.ทบ. ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้มีการด าเนินการต้ังแต่ปี ๒๕๔๓ 
ร่วมกับสถานศึกษาและมีการปรับปรุงพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ท้ังการพัฒนาผู้ท่ีท าหน้าท่ีด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษา รวมท้ังการจัดท าเอกสารแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ส าหรับให้ 
สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในปัจจุบัน ทบ. ได้ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.             
พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๔ เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใช้ในการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ระดับ ท้ังนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดมาตรฐานเพิ่มเติมท่ีสูงกว่า
มาตรฐานท่ี ทบ.ก าหนดได้ โดยให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และเป้าหมายการจัดการศึกษาของ ทบ. 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ระบบการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. ด าเนินตามข้ันตอนดังแผนภูมิท่ี ๑  ดังนี ้
 
 
 

ปัจจยัน าเขา้ 
(Input) 

 

กระบวนการ 
(Process) 

 

ผลผลิต 
(Output) 

 

ผลลพัธ ์
(Outcome) 

 

* ปรัชญาปณิธาน 
วตัถุประสงค ์
นโยบายแผนงาน 
* ผูเ้รียน 
* ทรัพยากรสนับสนุน 
การเรียนรู้ 
- อาคารสถานที ่
- ห้องเรียน 
- สภาพแวดลอ้ม 
- ห้องสมุด 
- ห้องปฏิบตัิการ 
* การเงินและงบประมาณ 
- งบประมาณที่ไดรั้บ 
 

* การเรียนการสอน 
- หลกัสูตร 
- ครู/อาจารย ์
- ผูเ้รียน 
- กระบวนการเรียนการสอน 
- การวดัและประเมินผล 
* การวจิยัและงานสร้างสรรค/์ 
นวตักรรมและการสร้างองคค์วามรู้ 
* การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
* การพฒันาภาวะผูน้ าทางทหารและ 
การปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพ 
* กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
* การบริหารจดัการ 
* ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 

* ผูส้ าเร็จการศึกษามีคุณลกัษณะ 
ทางวชิาการและทหาร 
ที่พึงประสงค ์
* ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค/์  
ผลงานนวตักรรมและการ 
สร้างองคค์วามรู้ 
* การบริการทางวชิาการ/องคก์าร 
แห่งการเรียนรู้/องคค์วามรู 

* สนองนโยบายการผลิต/พฒันา 
ก าลงัพลของกองทพับก 
* ความพึงพอใจของหน่วย 
* ศรัทธา/ความเช่ือมัน่ 
ที่มีต่อสถนศึกษา 
 

ยศ.ทบ. ก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา หลักเกณฑ์ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 

ก ากับดูแลสถานศึกษาและด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานของสถาบันการศึกษา รร.หน่วยเหล่าสายวิทยาการ รายงานต่อ ทบ.  
ทบทวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และก าหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
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๑ - ๗ 

 

 
                                                         ท าหน้าที่ - ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ         
                                                                                     สถานศึกษา 
    - คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา 

   - นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

               - แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใน               

                                                                          สถานศึกษา 
 

      ท าหน้าที่ - ก าหนดแนวทางแผนงานและเป้าหมายการประกันคุณภาพ 

                                                                                           การศึกษา   

                                                   - ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีท่ี ทบ.ก าหนด หรือ 

                                                                             อาจก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีคุณภาพ เพิ่มเติมได้ 

       - จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสร้างความรู้ความ   
    เข้าใจแก่บุคลากรเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา   
     มาตรฐานตัวบ่งช้ีและการด าเนินงานตามระบบ  

     คุณภาพ 
                ท าหน้าที-่ บุคลากรทุกนายร่วมด าเนินงานตามคู่มือ ตามแผนงาน 

                                                                                            โครงการท่ีก าหนด รวบรวมข้อมูลในส่วนท่ีรับผิดชอบหรือ 

                                                                                            ส่งต่อข้อมูล 
       - ติดตามการด าเนินงาน ตรวจสอบและประเมินผลการ 

                                                                 ด าเนินงานตามเป้าหมาย   
                                                             - ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเอง 

    - จัดท ารายงานการประเมินตนเองในแต่ละส่วนท่ี 

                                                                             เกี่ยวข้องเตรียมรับการประเมินจาก ยศ.ทบ. และ 

                                                                             หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
๙. การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทบ. 

การด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทบ. ตามมีแนวทางดังนี้ 
๑. แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (Quality Assurance 

Committee) ซึ่งมีบทบาทหน้าท่ีดังนี้ 

สถานศึกษา 

หน่วยงาน/คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับสถานศึกษา 

หน่วยงาน/คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบ 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับกอง/แผนก 

แผนภูมิที่ ๑ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. 
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๑ - ๘ 

 

๑.๑. ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการด าเนินงานโดยออกเป็นค าส่ังหรือระเบียบ 
ปฏิบัติของสถาบันให้สอดคล้องกับแนวทางในการด าเนินการตามท่ีกระทรวงกลาโหมและกองทัพไทยก าหนดขึ้น 

๑.๒ ก าหนดแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
๑.๓ ก าหนดมาตรการส่งเสริมการควบคุมการตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการจัด 

การศึกษาการบริหารและการจัดการ 
๑.๓.๑ ก าหนดคุณลักษณะทางทหารท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑.๓.๒ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑.๓.๓ ก าหนดหน้าท่ีและภาระงานของครูอาจารย์ในสถานศึกษา 
๑.๓.๔ ก าหนดมาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินท่ีใช้ควบคุมคุณภาพการศึกษา 
๑.๓.๕ พัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ                 

เพื่อใช้ในการควบคุมการตรวจสอบและการประเมินผล 
๑.๓.๖ พัฒนามาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินให้มีความเหมาะสมและ 

สอดคล้องกับบริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
๑.๓.๗ ก าหนดวิธีการส่งเสริมควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา               

การบริหารและการจัดการ 
๑.๓.๘ ก าหนดและพัฒนาแบบบันทึกข้อมูล/แบบรายงานเพื่อใช้ในการควบคุม                 

การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา 
๑.๔ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายหลังการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา 

โดยค านึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องต่อไปนี้ 
๑.๔.๑ น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะห์และด าเนินการซึ่งแสดงให้ 

เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
๑.๔.๒ ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจนและ 

เป็นรูปธรรม 
๑.๔.๓ ก าหนดวิธีการด าเนินงานท่ีมีหลักฐานทางทฤษฎีหรือผลการวิจัยหรือข้อมูล 

เชิงประจักษ์ท่ีอ้างอิงให้ครอบคลุมการพัฒนาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การส่งเสริมการเรียนรู้การวัด
และประเมินผลการพัฒนาบุคลากรและการบริหารการจัดการเพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

๑.๔.๔ ก าหนดแหล่งวิทยาการภายนอกท่ีให้การสนับสนุนทางวิชาการ 
๑.๔.๕ ก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาทุกคนรวมท้ังผู้เรียน 

รับผิดชอบและด าเนินงานตามท่ีก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๔.๖ ก าหนดการจัดงบประมาณและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑.๕ แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพ (Quality Assurance Officer) ท าหน้าท่ีรวบรวม 
ข้อมูลในแต่ละภาคการศึกษาประมวลข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานและเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาตลอดจนการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
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๑ - ๙ 

 

๒ จัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบติดตามประสานงานส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้การพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. น าข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานการสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากร
ต่างๆของสถาบัน 

๔. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในรวมท้ังเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๕. สถาบันการศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อต้น
สังกัดตามล าดับช้ันจนถึงผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศทุกส้ินปีการศึกษา 

๖. จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรชุมชนสังคมท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงกลาโหมเพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

๗. จัดท าข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารและผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันในรูปแบบ
ต่างๆเช่นแผ่นพับเอกสารเว็บไซต์ผ่านทางอินเตอร์เน็ตต่อสาธารณชนเพื่อให้ทราบถึงมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบัน 

๘. รับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถาบัน             
เพื่อน ามาปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

 ๙. สร้างจิตส านึกให้บุคลากรเห็นความส าคัญของการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
                 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่  ๒  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

๑๐. แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ทบ. 
 ให้สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ใช้มาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินตามท่ี 
ทบ.ก าหนดหรืออาจพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการหรือระบบเฉพาะท่ีพัฒนาขึ้นเองได้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนา

รายงาน
ประจ าป ี

ต่อ
หน่วยงาน 
ต้นสังกัด/

หน่วย
รับผิดชอบ 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การ
ตรวจ
เย่ียม 

การ
ติดตาม

ผล 

ผลการประเมิน การประเมินตนเอง
ของสถาบัน/โรงเรียน 

รายงานผล
การประเมิน 
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๑ - ๑๐ 

 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมตามความพร้อมของสถานศึกษาได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบ
คุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการท างานท่ีเริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบ
ประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถานศึกษาบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นหลักประกันให้กับ ทบ. ได้มั่นใจว่าสถานศึกษาของ ทบ. มีมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาและการบริหารจัดการด้านต่างๆ สามารถสร้างผลผลิตของการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของแต่ละสถานศึกษา               
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึ งต้อง        
คงกระบวนการท างานตามวงจรคุณภาพไว้ได้แก่ วางแผน (plan) ด าเนินงานตามแผน (do) ตรวจสอบและ
ประเมิน (check)  และปรับปรุงพัฒนา (act) 

๑๑. มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพของ ทบ. 
    ให้สถาบันการศึกษา โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก ปฏิบัติตามมาตรฐานตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพของกองทัพบกในแนวทางการประเมินคุณภาพของ ทบ. การประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ส าหรับสถาบันการผลิต ระดับปริญญาตรี หรือ 
สูงกว่า  และมีการเทียบคุณวุฒิกับกระทรวงศึกษาธิการ  และรับการประเมินจาก ให้สามารถน าเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
คุณภาพของสถาบันมาพิจารณาใช้เพิ่มเติมได้ โดยให้เพิ่มตัวบ่งช้ีในรายมาตรฐาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของ
สถาบัน ท้ังนี้ เพื่อลดความซ้ าซ้อนของตัวบ่งช้ีและเพื่อให้สถาบันการศึกษาดังกล่าว              
    ท้ังนี้ สถานศึกษาสามารถด าเนินงานท่ีมีคุณภาพสูงกว่าตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ
กองทัพบกตามเหมาะสมเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นและการด าเนินงานท่ีบรรลุผล
นอกเหนือไปจากตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กลางการประเมินคุณภาพ ให้เขียนไว้ในรายงานการประเมินตนเองด้วย 

๑๒. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ในด้านกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ท่ีมีส่วนส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของ สถาบันการศึกษา โรงเรียน
เหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก  ท่ีจะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบ         
ในการติดตาม ตรวจสอบ  ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยแต่งต้ังคณะท างานเพื่อให้เป็น
กลไกในการน านโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมีกระบวนการก ากับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติ  
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหน้าท่ีส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการคือ จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีใช้ 
โดยก าหนดรูปแบบการด าเนินงานและการประเมินคุณภาพภายในท่ีสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินงานของตน
ได้และต้องสามารถเช่ือมโยงให้เกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคคล แผนก/กอง จนถึงระดับหน่วย 
โดยอาจจ าเป็นต้องท าคู่มือประกันคุณภาพของหน่วยหรือของแผนก/กอง เพื่อให้บุคลากรน าเป็นแนวทาง           
ในการด าเนินการ อันจะน ามาซึ่งความเข้าใจท่ีตรงกันท่ัวท้ังสถานศึกษาถึงเหตุผล ความจ าเป็น ตลอดจน
เป้าหมายและวิธีการด าเนินประกันคุณภาพภายใน  

๑๓. ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
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๑ - ๑๑ 

 

  การวิเคราะห์และวัดผลการด าเนินงานเป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพการวัดและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะสามารถท าได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูลและระบบ
สารสนเทศท่ีเป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับต้ังแต่ระดับบุคคล แผนก/กองและหน่วยงาน ตลอดจนเป็นข้อมูล
ท่ีสามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งท่ีจะส่งผล
ต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน  ต้ังแต่ขั้น
วางแผน การปฏิบัติงานประจ า การตรวจสอบประเมินผลตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา 
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บทที่ ๒ 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์  พันธกิจ และวัตถปุระสงค์   
 

๑. ปรัชญา     “เรียนรู้อย่างลึกซึ้ง  เพื่อเป็นหนึ่งเรื่องการบิน” 
 ๒. ปณิธาน     “มุ่งมั่นท่ีจะผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและความสามารถด้านการบินให้พร้อม
ด้วยวิชาการและการปฏิบัติการบินท้ังทางทหารและตามมาตรฐานสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับใช้ 
กองทัพ  สังคม  และประเทศชาติอย่างยั่งยืน” 
 ๓. วิสัยทัศน์   “พัฒนาการบินทหารบก สู่ความเป็นเลิศด้านการบินท้ังในการปฏิบัติการทางทหาร 
และเป็นมาตรฐานสากล” 
 ๔. เอกลักษณ์  “สร้างบุคลากรด้านสายวิทยาการการบินทหารบก ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ 
เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล” 
 ๕. อัตลักษณ ์ “เป็นเจ้าหน้าท่ีการบินทหารบก ท่ีมีทักษะความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และสง่างาม” 

๖. พันธกิจ 
 ๖.๑ ให้การฝึกศึกษาหลักสูตรต่างๆ  ของสายวิทยาการการบินทหารบก   และผลิตก าลังพล
ประเภทผู้ท าการในอากาศ และผู้ท าการบนอากาศยานเป็นประจ า รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีการบินทหารบก และให้
ความรู้วิชาการบินทหารบกกับเหล่าสายวิทยาการอื่นๆ ด้วย ตามนโยบายของกองทัพบก 
 ๖.๒ ปกครอง บังคับบัญชา ก าลังพลของหน่วยและผู้เข้ารับการศึกษา ให้อยู่ในระเบียบวินัยของ
ทหารเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี 
 ๖.๓ เสนอแนะการจัดท า  พัฒนา   และปรับปรุงหลักสูตรสายวิทยาการการบินทหารบกให้มีความ
ทันสมัยตามนโยบายของกองทัพบก 
 ๖.๔ พัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนการบินทหารบก ให้มีความรู้ มี
ทักษะ มีความสามารถในสายวิทยาการการบินทหารบกให้มีความทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๖.๕ พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน เอกสาร ต ารา และทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ของโรงเรียนการบินทหารบก ให้ก้าวทันกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 ๖.๖ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมองค์กรทหาร ตลอดจนแบบธรรมเนียม
ประเพณีของชาติไทย ให้กับผู้เข้ารับการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๖.๗ พัฒนา รร.การบิน ทบ. ให้มีศักยภาพ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบิน ท้ังในการปฏิบัติการ
ทางทหารและเป็นมาตรฐานสากล 
 ๖.๘ พัฒนาระบบสารสนเทศ หรือจัดท าฐานข้อมูลของ รร.การบิน ทบ. เพื่อตอบสนองระบบ
การศึกษาของกองทัพบก  
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๗. วัตถุประสงค์ 
 ๗.๑ เพื่อผลิตและเพิ่มพูนความรู้ผู้เข้ารับการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้
ความสามารถในสายวิทยาการการบิน ตอบสนองความต้องการของกองทัพ สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนา
หน่วยบินกองทัพบก และสอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังพลกองทัพบก  
 ๗.๒ เพื่อพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีด้านการบินให้ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ๗.๓ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการบินให้เป็นผู้มีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีระเบียบ วินัย 
คุณธรรม ท้ังต่อหน่วยงานกองทัพบก สังคม และประเทศชาติ 
 ๗.๔ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีการประสานความร่วมมือสร้างเครือข่ายทางวิทยาการการบิน
กับสถานการศึกษา  และหน่วยงานอื่นๆ 
 ๗.๕ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนการบินทหารบก ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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บทที่ ๓ 
 

คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 
๑. คุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 
 เนื่องจากหลักสูตรต่าง ๆ ท่ี รร.การบิน ทบ. ได้รับอนุมัติให้เปิดท าการสอนมีหลากหลาย มีท้ังหลักสูตร
ผลิตก าลังพล เพื่อให้เป็นเจ้าหน้าท่ีการบิน เช่น นักบิน และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ  เช่น ช่างอากาศยานทหารบก การบินเปล่ียนแบบ ครูการบิน นักบินลองเครื่อง การฝึกบินด้วย
เครื่องวัดประกอบการบิน เป็นต้น  ดังนั้นคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ นอกจากจะเป็น
ผลผลิตตามความมุ่งหมายของหลักสูตรแล้ว จะต้องสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค์ของ      
รร.การบิน ทบ. ท่ีได้ก าหนดไว้ กล่าวโดยสรุปคุณลักษณะผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องมีคุณลักษณะ
ดังนี้ 
 ๑.๑ เรียนรู้อย่างลึกซ้ึง หมายถึง  
 ๑.๑.๑ เป็นผู้ใฝ่หาความรู้ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ท้ังในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน 
ด้วยส่ือการเรียนรู้ที่หลายหลาย 
 ๑.๑.๓ เป็นผู้มีขีดความสามารถในการรับรู้ เรียนรู้ ต่อระบบงานในหน้าท่ีและยุทโธปกรณ์           
ท่ีประจ าการอยู่ อย่างถูกต้อง แม่นย า และใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๑.๒ เป็นหนึ่งในเร่ืองการบิน หมายถึง 
 ๑.๒.๑ เป็นผู้ท่ีมีทักษะ มีความรู้ความสามารถในด้านกิจการบิน  ท้ังกิจการบินท้ังทางทหารและ
เป็นมาตรฐานสากล 
 ๑.๒.๒ เป็นผู้ท่ีมีความสามารถปฏิบัติงานได้ท้ังเวลากลางวันและกลางคืน ให้ความสนใจและใฝ่หา
ความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๒.๓ เป็นผู้ท่ีมีความละเอียดรอบคอบ  มีเหตุผล  ไม่ด้ือดึงถือตนเป็นส าคัญ 
 ๑.๒.๔ เป็นผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ในการส่ือสารได้
อย่างถูกต้อง และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 ๑.๒.๕ เป็นผู้ท่ีมีทักษะในการติดต่อประสานงานและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
 ๑.๓ เป็นผู้ท าการในอากาศ และเป็นผู้ท าการบนอากาศยานเป็นประจ า ที่ดี หมายถึง 
 ๑.๓.๑ เป็นผู้ท่ีมีความต่ืนตัว กระตือรือร้นพร้อมท่ีจะปฏิบัติหรือท าหน้าท่ีเป็นผู้บังคับอากาศยานได้ 
 ๑.๓.๒ เป็นผู้ท่ีมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  มีความรับผิดชอบต่อภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 
รวมถึงความปลอดภัยของยุทโธปกรณ์ และการประหยัดเป็นอย่างดี 
 ๑.๓.๓ เป็นผู้ท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง    และมีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม 
 ๑.๓.๔ เป็นผู้ท่ีตระหนักในบทบาทและหน้าท่ีของตนเองในฐานะท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าของ
กองทัพบกและประเทศชาติ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                  ๓ -  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๒ 

 

 ๑.๓.๕ เป็นผู้ท่ีมีวินัยการบิน ปฏิบัติตามกฎระเบียบการบินอย่างเคร่งครัด และมีความรู้เรื่อง
นิรภัยการบินและนิรภัยภาคพื้นอย่างดีเย่ียม 
 ๑.๓.๖ เป็นผู้ท่ีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปฏิบัติตามระเบียบผู้ท าการในอากาศและผู้ท า
การบนอากาศยานเป็นประจ า พร้อมท้ังมีสุขภาพจิตท่ีร่าเริง แจ่มใส 
 ๑.๔ พัฒนาด้านการบินทหารบก สู่ความเป็นเลิศอย่างเหมาะสม หมายถึง 
 ๑.๔.๑ เป็นผู้ท่ีมีเจตคติท่ีดีและวิสัยทัศน์ท่ีดีในการพัฒนาการบินต่อหน่วยบินทหารบก 
 ๑.๔.๒ เป็นผู้ท่ีสามารถเข้าใจในหลักนิยมทางยุทธวิธีของหน่วยบินทหารบกเป็นอย่างดี 
 ๑.๔.๓ เป็นผู้ท่ีรู้คุณค่าของยุทโธปกรณ์ส าคัญ  และใช้งาน/ซ่อมบ ารุงได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  
คุ้มค่า และแก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผล 
 ๑.๔.๔ เป็นผู้ท่ีมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์และวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถพัฒนาตนเอง
ได้ มีวิวัฒนาการก้าวทันเทคโนโลยีทันสมัยต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการบิน   
 ๑.๕ รับใช้กองทัพ สังคม และประเทศชาติ อย่างยั่งยืนและมีความสุข หมายถึง 
 ๑.๕.๑ มีลักษณะความเป็นผู้น า  มีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๑.๕.๒ เป็นผู้ท่ีมีความกล้าหาญ อดทน เสียสละ อุทิศตน เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ดีท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตาม  
 ๑.๕.๓ เป็นผู้ท่ีสามารถสนับสนุนภารกิจในการป้องกันประเทศ   การรักษาความมั่นคงภายใน 
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  และการพัฒนาประเทศ 
 ๑.๕.๔ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมมีความสุภาพอ่อนน้อม รู้ระบบขนบธรรมเนียม  ประเพณี 
วัฒนธรรม  และเคารพอาวุโสกว่า 
 ๑.๖ สร้างบุคลากรด้านสายวิทยาการการบินทหารบก ให้มีทักษะความรู้ความสามารถ                 
เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานสากล หมายถึง 
 ๑.๖.๑ เอกลักษณ์ของ รร.การบิน ทบ. เป็นแหล่งผลิตและสร้างก าลังพลของกองทัพบก ให้เป็นผู้
ท่ีมีทักษะความรู้ ความสามารถ ด้านสายวิทยาการการบินทหารบก อย่างเป็นมาตรฐานสากล  
 ๑.๖.๒ เพื่อให้ก าลังพลมีความพร้อมส าหรับการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๑.๗ เป็นเจ้าหน้าที่การบินทหารบก ที่มีทักษะความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม และสง่างาม 
หมายถึง 
 ๑.๗.๑ อัตลักษณ์ผู้เรียน คือ ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.การบิน ทบ. จะเป็นผู้ซึ่งมีความพร้อมท้ัง
ด้านทักษะ ความรู้ และความสามารถในสายวิทยาการการบิน 
 ๑.๗.๒ รวมถึงมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ ประกอบกับเป็นผู้มีระเบียบวินัย พร้อมท่ี
จะปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีการบินทหารบก 
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๑ 

 

บทที่ ๔ 
 

กรอบแนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ทบ. 
 

กองทัพบกมีหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ คือ   
การเตรียมก าลังกองทัพบก ป้องกันราชอาณาจักร และด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังกองทัพบกตามอ านาจ
หน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องให้การศึกษาแก่ก าลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมก าลังกองทัพบกให้มีความพร้อมรบ
ตามหน้าท่ีท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎหมาย 

แม้ว่าการศึกษาของกองทัพบกจะเป็นการศึกษาเฉพาะทางซึ่งหมายถึง จัดการศึกษาเพื่อผลิต
บุคลากรตามความช านาญและตามความต้องการของกองทัพแต่อย่างไรก็ตามการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
การศึกษาของกองทัพบก ได้ค านึงถึงปัจจัยหลายประการท่ีเกี่ยวข้องไม่เฉพาะเพียงในกองทัพบกหรือเฉพาะใน
กระทรวงกลาโหมเท่านั้น ยังต้องค านึงถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ยุทธศาสตร์การ
ป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์กองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ แผนพัฒนากองทัพบก               
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ รวมท้ังนโยบายท่ีผู้บัญชาการทหารบกได้มอบให้แก่หน่วยในโอกาสต่างๆ ส าหรับการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษาให้พิจารณาน าแนวทางการปฏิบัติตาม กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา มาประยุกต์ใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพบก ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติตามความ
เหมาะสม โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก 

การด าเนินการศึกษาของกองทัพบกกระท าเพื่อผลิตก าลังพลของกองทัพบกให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพบก เตรียมก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับการ
บรรจุในทุกอัตราของกองทัพบก ซึ่งจะท าให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในอัตรา ส่งผลให้
กองทัพบก มีความพร้อมรบเกิดขึ้นได้ในภาพรวม รวมถึงการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของก าลังพลให้
สามารถใช้งาน ปรนนิบัติบ ารุง และรักษายุทโธปกรณ์ท่ีมีใช้งานอยู่ในกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อ
ปลูกฝังก าลังพลให้มีลักษณะความเป็นผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของ
ศีลธรรมอันดีงาม มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนมีศรัทธาและยึดมั่นต่อการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

จากเหตุผลดังกล่าวจึงน ามาสู่การรวบรวมข้อมูล หลักเกณฑ์ หลักการที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาจัดท า
กรอบแนวคิดเรื่องการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ทบ. โดยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ดังนี้  

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ 
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐาน 
การศึกษา โดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ 
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ และ 
มาตรา ๔๘ ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ซึ่งเป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้
เป็นไปตามนโยบายเป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ           
อย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงาน
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๒ 

 

ต้นสังกัดหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

๒. กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable  

Development Goals: SDGs) โดยการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ และการปฏิรูป
ประเทศ ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ             
ทิศทางการพัฒนามุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ” 

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ 

สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและ
กลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน เพื่อก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๔. มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ ด้านท่ี ๑ คุณลักษณะของ 
คนไทยท่ีพึงประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลกคนไทยเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุขด้านท่ี ๒ การจัดการ
ศึกษาจัดการเรียนรู้ ท่ีมุ่ งพัฒนาผู้เรี ยนเป็นส าคัญการบริหารโดยใช้สถาบันการศึกษาเป็นฐาน และ                      
ด้านท่ี ๓ การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

๒. มาตรฐานการอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน๓ด้านคือ ด้านท่ี ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพ 
บัณฑิตด้านท่ี ๒ มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และด้านท่ี ๓ มาตรฐานด้านการสร้างและ        
พัฒนาสังคมความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วยมาตรฐาน  ๒ ด้านคือ ด้านท่ี ๑ มาตรฐาน                  
ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาด้านท่ี ๒ มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
 ๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย การเรียนรู้และมาตรฐานผลการ
เรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้านได้แก่ ด้านท่ี ๑ คุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) ด้านท่ี ๒ ความรู้ (Knowledge) 
ด้านท่ี ๓ ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) ด้านท่ี ๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and Responsibility) และ ด้านท่ี ๕ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

๕. กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ และแนวคิดในการประเมินคุณภาพของ สมศ. 
 ๑. ผอ.สมศ.ได้แถลงวิสัยทัศน์การท างานเมื่อ ๗ มิ.ย.๖๐ ว่า วิสัยทัศน์การท างาน คือ บริหารด้วย
ความเรียบง่ายและด้วยความเข้าใจ ออกแบบตัวบ่งช้ีและประเมินตามความจ าเป็น ลดภาระงานด้านเอกสารด้วย
เทคโนโลยี ประเมินด้วยความยืดหยุ่นกับสถานศึกษา ประเมินด้วยความเช่ือมโยง และประเมินด้วยความร่วมมือ  
 ๒. แนวคิดในการประเมินคุณภาพได้พัฒนาขึ้นภายใต้หลักคิดส าคัญ ๔ ประการ คือ 
  ๒.๑ การประเมินคุณภาพภายนอกต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน นโยบาย 
ต้นสังกัดและแผนการศึกษาของชาติและสากลด้วยวิธีการประเมินท้ังระบบแบบองค์รวมต้ังแต่ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และ ผลลัพธ์ 
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๓ 

 

 ๒.๒ ไม่เพิ่มภาระงานด้านเอกสาร แก่ผู้รับการประเมิน พิจารณาตามสภาพการปฏิบัติงานจริง
ของสถานศึกษา ลดวันตรวจประเมิน โดยมี ๓ แบบ คือ แบบท่ี ๑ ไม่ลงพื้นท่ีประเมิน แบบท่ี ๒ ลงพื้นท่ีบาง
ประเด็น และแบบท่ี ๓ ลงพื้นท่ีประเมินทุกประเด็น 
 ๒.๓ ไม่ตัดสินผลการประเมินว่ารับรองหรือไม่รับรอง ให้ข้อเสนอแนะตามบริบทของสถานศึกษา 
ค้นหาความส าเร็จท่ีโดดเด่น เสริมแรงพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร่งสรรค์  
 ๒.๔ ใช้ระบบเทคโนโลยีสาสารสนเทศสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกเช่ืองโยงฐานข้อมูล
กับต้นสังกัด เป็นรูปแบบการประเมินแบบ Peer  Review ของคณะผู้ประเมินท่ีมีความเช่ียวชาญ (Expert 
judgment) มีองค์ประกอบดังนี้ ผู้ประเมินภายนอกจาก สมศ.ผู้ทรงคุณวุฒิจากต้นสังกัดและผู้บริหารที่ไม่มีส่วนได้
เสียกับสถานศึกษาท่ีลงประเมิน 

๖. กรอบแนวคิดในระดับ กห. 
 กรอบแนวคิดในระดับ กห. ท่ีสอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษามีดังนี้ 
 ๑. การจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาของกองทัพใน กห. มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การผลิต 
ก าลังพลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งของตนยกระดับความรู้
ความสามารถและเพิ่มพูนทักษะประสบการณ์ของก าลังพลให้สามารถใช้งานบ ารุงและรักษายุทโธปกรณ์ปลูกฝัง
ให้ก าลังพลมีความรู้ทางวิชาการทหารมีลักษณะความเป็นผู้น าหน่วยทหารมีคุณธรรมจริยธรรมมีอุดมการณ์
ความรักชาติศาสนาและมีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆนอกเหนือจากวิชาการทหารก้าวทันการเปล่ียนแปลงและมี
ความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อจะได้น าความรู้ท่ีได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพซึ่งจะเป็นการพัฒนา
กองทัพให้ไปสู่ความทันสมัยในอนาคต 
 ๒.กระทรวงกลาโหมไ ด้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพเพื่อให้สถาบันการศึกษาของกองทัพและผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามท่ีกองทัพต้องการมีพื้นฐานความรู้เพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีและบริหารงานหน่วยใน
ระดับสูงขึ้นได้และมีมาตรฐานเดียวกันให้ค านึงถึงมาตรฐานทางทหารความเป็นสากลในด้านการศึกษาให้
จัดระบบการศึกษาส าหรับผู้บังคับบัญชาหน่วยและฝ่ายอ านวยการทุกระดับโดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 
ยุทธศาสตร์ทหารหลักนิยมทางทหารของกองทัพไทยและความสามารถในการยุทธร่วมยุทธผสม

รวมท้ังการปฏิบัติภารกิจต่างๆท่ีจะต้องประสานการปฏิบัติท้ังสามเหล่าทัพและมิตรประเทศพิจารณาจัดให้มี
ระบบคลังสมองของหน่วยและสถานศึกษาในระดับท่ีเหมาะสมโดยระดมความคิดจากบุคลากรท้ังภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน 

๓. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาของ กห.  
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี : มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และ 

ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีคุณลักษณะผู้น าทางทหารท่ีดีมีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพทหารเข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศมีความรู้
ในฐานะผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและมีความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตนสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อได้มีความใฝ่รู้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบมี
ความคิดริเริ่มสามารถวิเคราะห์และประมวลผลความรู้และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานมี ทักษะในการ
ส่ือสารท้ังภาษาไทยภาษาต่างประเทศและใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานมีสมรรถนะทางกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีมีบุคลิกลักษณะและการวางตัวท่ีเหมาะสม 

๓.๒ ระดับปริญญาโท : มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และ 
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ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีภาวะผู้น ามีวินัยมีคุณธรรมและจริยธรรม
สามารถประสานความร่วมมือกับผู้อื่นท้ังภายในและภายนอกกองทัพมีความรอบรู้ในกิจการทางด้านความมั่นคง 
ท้ังในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถพัฒนางานในหน้าท่ีให้ก้าวทันกับ
บริบททางด้านความมั่นคงและการบริหารท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการวิจัยและการ
ให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการทหารและความมั่นคงแก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.๓ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี : มีความรู้ทักษะและความสามารถในทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนดมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่เรียนรู้เพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมี
ความสุขและสามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า 

๔ มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านการทหาร 
๔.๑ ระดับปริญญาตรีมีความรู้เกี่ยวกับวิทยาการทหารและวิชาชีพทหารมีภาวะผู้น าทาง 

ทหารมีวินัยรู้แบบธรรมเนียมทหารสามารถอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งท้ังทาง
ร่างกายและจิตใจมีบุคลิกลักษณะการวางตนท่ีเหมาะสมปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยทหารส านึกในหน้าท่ี
รับผิดชอบของตนสามารถปฏิบัติการทางทหารรู้บทบาทหน้าท่ีของการเป็นทหารอาชีพธ ารงเกียรติยศและศักดิ์ศรี
ของทหาร 

๔.๒ ระดับปริญญาโทมีความรอบรู้ในกิจการทางด้านความมั่นคงท้ังในระดับชาติระดับ 
ภูมิภาคและระดับนานาชาติมีภาวะผู้น าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสามารถพัฒนางานในหน้าท่ีให้ก้าวทันกับบริบท
ทางด้านความมั่นคงและการบริหารท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้อย่างต่อเนื่องมีความสามารถในการวิจัยและการให้
ค าปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาทางด้านการทหารและความมั่นคงแก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

๔.๓ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี : มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
สามารถเสียสละ เพื่อประเทศชาติและราชบัลลังก์ รวมท้ังด ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย                  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้วิชาพื้นฐานวิชาการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์มีวินัยทหาร               
และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหารมีภาวะผู้น า (ในระดับหมู่) ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ             
มีจิตส านึกในความเป็นทหาร และรู้รักสามัคคีมีความเข้มแข็ง อดทน และความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

๗. การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สปท./สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในปี ๒๕๖๑ 
๑. สปท. ขอชะลอแผนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา 

ของกองทัพรอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมด าเนินการประกันคุณภาพภายในและ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบ ๔ โดยได้แจ้งกรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพของ สมศ.ท่ีประกอบด้วย ๒ 
ส่วนคือ การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน(Common Standard) และการประเมินความโดดเด่น
เฉพาะทาง (Challenging Standards)  

๒. แนวคิดการประเมินท่ีสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ไม่เพิ่มภาระ 
ด้านเอกสารแก่ผู้รับการประเมิน ไม่ตัดสินผลแต่ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเสริมแรงพัฒนาและน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาสนับสนุนการประเมิน 

๘. นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
ก าหนดให้สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. จัดให้มีการประกันคุณภาพ

การศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้อง
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๕ 

 

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและพร้อมรับการตรวจคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง และให้ ยศ.ทบ. รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องตามความ
มุ่งหมายของแต่ละประเภทและรายงานต่อ ทบ. ทุกส้ินปีงบประมาณและได้ก าหนดนโยบายเฉพาะ ส าหรับ วทบ. 
และ รร.สธ.ทบ.,รร.จปร., วพม.,วพบ. และ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการให้พัฒนาผู้เรียนให้ตรง               
ตามคุณลักษณะท่ีก าหนดในนโยบายการศึกษาของ ทบ. โดยได้ก าหนดกรอบระยะเวลาการปฏิบัติตามนโยบาย
การศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 

ตารางท่ี ๑  กรอบระยะเวลาการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ของแต่ละหน่วย 
 

งานและกิจกรรม 
ปีงบประมาณ หน่วยรับผิดชอบ 

๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ 
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๑. ปรับปรุงคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งโดยก าหนดหลักสูตร   
การศึกษาให้ชัดเจนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และไม่
พิจารณาให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่างๆของ ทบ. กรณีท่ี
ไม่ ไ ด้ก าหนดไว้ ใน คุณสมบั ติ เฉพาะต าแ หน่ ง ต้ั งแ ต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

     

√ √ - √ 

๒. ก าหนดแนวทางรับราชการด้านการศึกษาแต่ละเหล่าให้
ชัดเจนภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
บริหารจัดการด้านทรัพยากรด้านการศึกษาของ ทบ. 

     
√ √ - √ 

๓. ปรับปรุงอัตรา ตอนท่ี ๓ อัตราก าลังพลให้มีความชัดเจน
ในเรื่องเหล่าและคุณวุฒิ ตอนท่ี ๔ ค าช้ีแจง ท้ายอัตราแบบ
อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ให้ชัดเจนทุกต าแหน่งภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาของ ทบ.   

     

√ √ - √ 

๔. เปิดหลักสูตรทดแทนหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
ส าหรับต าแหน่งท่ีไม่สามารถก าหนดเหล่าได้ชัดเจนซึ่งถือว่า
เป็นต าแหน่งอัตราข้าราชการพลเรือนกลาโหม ต้ังแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

     

- √ √ - 

๕. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
สามารถน าความรู้ท่ีได้จากการศึกษาไปปฏิบัติงานได้จริง
ครอบคลุมย่านการปฏิบัติการทางทหาร โดยก าหนดให้เป็น
วิชาหลักของหลักสูตรแทนการสอดแทรกในวิชาต่างๆ 
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

     

- √ √ √ 

๖. ก าหนดให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็น
เกณฑ์ขั้น ต่ าของหลักสูตรตามแนวทางรับราชการทุก
ห ลั ก สู ตร  โ ดย ไ ม่ มี ก า ร บร ร จุ ใน ห ลั ก สู ต ร ภาย ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อกระตุ้นให้ศึกษาตลอดเวลา 

     

- √ √ √ 
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๖ 

 

๗. ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนโดยให้มีการเตรียมการ
ศึกษาล่วงหน้าท่ีหน่วยทุกหลักสูตรส าหรับการศึกษาท่ี รร.
ให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับการฝึกปฏิบัติหรือเรื่องท่ี
จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

     

- √ √ √ 

๘. ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลการศึกษาโดยให้ผู้เข้า
รับการศึกษาทุกนายต้องผ่านการปฏิบัติรายบุคคลอย่าง
แท้จริงในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

     
- √ √ √ 

๙. จัดต้ังคณะกรรมการระดับกองทัพเพื่อคัดเลือกบุคลากร
หมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าท่ีครูอาจารย์และผู้บังคับหน่วย 
สายงานการศึกษาทุกระดับของ ทบ. ต้ังแต่ปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

     

√ - - - 

 

 
๑๐. ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งของผู้บริหารสายงาน
การศึกษาทุกต าแหน่ง โดยจะต้องผ่านการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งครู อาจารย์หรือในสายงานการศึกษามาก่อนตาม
แนวทางท่ี ทบ.ก าหนดภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

     

√ - - √ 

๑๑. ให้น าผลการศึกษาตามแนวทางรับราชการทุกระดับช้ัน
ยศ มาเป็นส่วนประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าในการ
รับราชการให้เป็นรูปธรรมโดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้ส าหรับ
ก าลังพลท่ีบรรจุใหม่ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

     

    

 

ท่ีมา : นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 

๙. ผบ.ทบ. ได้มอบนโยบายการท างานของ ทบ. ในปี ๒๕๖๑ “Smart Man - Smart Army” 
เมื่อวันท่ี ๑ ต.ค.๖๐ ผบ.ทบ. ได้มอบให้ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกชุดใหม่  ณ  บก.ทบ.            

หลังสับเปล่ียนต าแหน่ง โดยได้ มอบนโยบาย Smart Army ให้ความส าคัญ ถวายความปลอดภัย                 
ถวายพระเกียรติ ในหลวงรัชการท่ี ๑๐ การรักษาความสงบ ให้เป็นไปตามกรอบ Roadmap เพื่อสร้าง
บรรยากาศ ความปรองดอง และ การเลือกต้ังท่ัวไป/เตรียมความพร้อมทุกด้าน และบริหารจัดการอาวุธ
ยุทโธปกรณ์นโยบายการท างานของ ทบ. ในปี ๒๕๖๑ “Smart Man - Smart Army” ใน ๓ ภารกิจท้ังนี้ ทบ. 
ให้ความส าคัญและความเร่งด่วน ดังนี้ 

๑. ให้ความส าคัญและความเร่งด่วนสูงสุดต่อภารกิจ การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ 
แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานวุงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งการสนองงานตามพระบรมราโชบาย 
ในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนโครงการจิตอาสา “เราท าความดีด้วยหัวใจ”  

๒. นอกจากนี้จะให้การสนับสนุนงานของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อย่างเต็มขีด 
ความสามารถ เพื่อให้การด าเนินการ เป็นไปตามกรอบ Roadmap เช่น งานการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดองและการเลือกตั้งท่ัวไปตามกรอบระยะเวลา 

      ๓. งานการช่วยเหลือประชาชน โดยให้ทุกหน่วยต้องมีความพร้อมท้ังในด้านก าลังพล  
ยุทโธปกรณ์ รวมท้ังการบูรณาการและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสามารถให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติโดยทันที 

กพ.ทบ.,ยศ.ทบ. นขต.ทบ. 
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๗ 

 

ส าหรับการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก ตามแนวคิด Smart Man นั้น ในระดับบุคคล  
และขยายผลไปสู่การเป็น Smart Army ในแต่ละระดับหน่วยนั้น จะพัฒนา อย่างต่อเนื่อง ท้ังในด้าน ระบบ
การศึกษาทางทหาร การฝึกเป็นหน่วยตามวงรอบประจ าปี ต้ังแต่ระดับชุดปฏิบัติการ จนถึงระดับกองร้อย           
การฝึกการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของหน่วยระดับกองพันและกรมผสมเพื่อรองรับการป้องกันประเทศในระยะ
ยาวในเรื่องการพัฒนากองทัพ จะด าเนินการตามแผนพัฒนากองทัพบก และแผนปรับปรุงโครงสร้างกองทัพบก 
โดยยังคงให้ความเร่งด่วนกับการรักษาระดับความพร้อมรบ ให้กับหน่วยทุกประเภท เพื่อรองรับการปฏิบัติการ
ในระดับแผนเผชิญเหตุ และแผนการปฏิบัติในกรอบงานความมั่นคงมิติอื่นๆรวมท้ังพิจารณาใช้ประโยชน์จาก
ก าลังพลส ารอง ให้มีความเช่ือถือได้ และน าไปสู่ระบบก าลังพลส ารองอาสาสมัคร และการคัดเลือกก าลังพล
ส ารองเข้ารับราชการทหาร เป็นการช่ัวคราว เพื่อปรับลดก าลังทหารประจ าการ ท้ังนี้ให้จัดท าโครงการน าร่อง
เพื่อน าก าลังพลส ารองมาบรรจุเข้ารับราชการเป็นการช่ัวคราวให้เป็นรูปธรรม 

นอกจากนี้ ทบ. ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านการทหารกับมิตรประเทศโดย ยกระดับบทบาท ความร่วมมือด้านความมั่นคง ท้ังแบบทวิภาคีและพหุภาคี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและด ารงความต่อเนื่องและ               
ขยายขอบเขตการฝึกร่วม/ผสม กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยใช้กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงและ                
การทหารแบบทวิภาคีท่ีได้มีการจัดต้ังไว้แล้วส่วนผู้บังคับหน่วยทุกระดับ จะต้องให้ความส าคัญต่อการบริหาร
จัดการอาวุธยุทโธปกรณ์ ของหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บรักษา การน าไปใช้งานและการปรนนิบัติบ ารุง
พลเอกเฉลิมชัย กล่าวว่า การบริหารราชการของกองทัพบก ต้องกระท าด้วยความโปร่งใสก่อให้เกิดความเช่ือมั่น
ศรัทธาต่อการท างานของกองทัพบกรวมท้ัง ส่งเสริมและพัฒนา การให้บริการประชาชน โดยน า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เข้ามาใช้ ตลอดจนปรับระบบการท างาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโย บายและ
แผนปฏิบัติการ ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ตามท่ีรัฐบาลก าหนดไว้ 
๑๐. นโยบายด้านการฝึก - ศึกษา ของ ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๑  

๑. ให้สถานศึกษา ศึกษามาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับ รูปแบบวิธีการประเมินทบทวน 
ระเบียบ ค าส่ังเป้าหมาย บทบาทหน้าท่ี จุดประสงค์การจัดการศึกษา รูปแบบการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง เชิงคุณภาพและเตรียมการสร้างตัวช้ีวัดแต่ละด้านให้ตรงเป้าหมายตามบริบทของสถานศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๒. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดคุณลักษณะผู้ส าเร็จการศึกษา โดยก าหนดทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ ๒๑ (๑๐ Skills) และ คุณลักษณะท่ีกองทัพต้องการ จัดท าแผนการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
การศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จัดท าแผนพัฒนาครูอาจารย์ จัดท าแผนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน แผนงาน/
โครงการให้มีประสิทธิภาพ รวบรวมข้อมูลจากการประกันคุณภาพแล้ววินิจฉัยส่ิงท่ีควรพัฒนา และรับผิดชอบ
การน าองค์กรและการประกันคุณภาพภายใน 

๓. ให้สถาบันการศึกษาโรงเรียนหน่วยและโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการจัดให้มีการประกัน 
คุณภาพการศึกษาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาท่ีกองทัพบกก าหนด ท้ังนี้ หน่วยสามารถ
พัฒนาเกณฑ์ให้สูงกว่าได้ โดยจัดท าเกณฑ์คุณภาพของสถานศึกษาและรายงานให้กรมยุทธศึกษาทหารบกทราบ 

๕. รูปแบบการประเมินเป็นไปตามท่ี ทบ.อนุมัติ โดยประเมินจากเอกสารหลักฐานการสัมภาษณ์ 
และการสังเกตจากสถานท่ีจริง ห้วงการประเมิน เริ่มต้ังแต่ เม.ย. – ส.ค.๖๑ 

๖. ให้สถานศึกษาเตรียมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

๗. สถาบันการศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับการศึกษา รร.หน่วยและ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                            ๔- 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๘ 

 

เหล่าสายวิทยาการ จัดท าแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานทัดเทียมและสอดคล้องกับ
กองทัพมิตรประเทศ เพิ่มเติมนอกเหนือจากการด าเนินการตามพันธกิจหรือตามท่ี ทบ.ก าหนด 
 

๘. ให้พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยด าเนินการตามระบบและกลไกการประกัน 
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้กองทัพบกมั่นใจว่า จะได้ผู้ส าเร็จการศึกษาตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และ
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๙. น าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและความเช่ียวชาญของหน่วย มาสร้างมาตรฐาน 
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาท่ีสถานศึกษา
ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรมรวมท้ังประเมินความก้าวหน้าของแผนงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด 

๑๐. การปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผล ให้สถานศึกษาด าเนินการ 
พัฒนาคุณภาพตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๖๔ ข้อ ๓.๔ ด้านหลักสูตรการศึกษา 

๑๑. จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เน้นการคิดวิเคราะห์ และการ 
พัฒนาทักษะ ท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นต้องมีต่อการปฏิบัติงาน ทันต่อยุคสมัย 

๑๒ จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ส่งให้กรมยุทธศึกษาทหารบก และจัดเตรียมเอกสาร 
เพิ่มเติมเมื่อได้รับการประสาน พร้อมท้ังเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพบกตามวันเวลาท่ีก าหนด 

๑๓. ส่งครูอาจารย์เข้ารับการอบรมครูทหารชั้นสูงและอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามท่ี  
ยศ.ทบ. ก าหนด 

๑๔ ให้หน่วยให้การสนับสนุนบุคลากรไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการด้านต่างๆท่ีเกี่ยวกับ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ทบ. เช่น คณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการด้านการด าเนินการเรื่องเงิ นประจ าต าแหน่ง
ประเภทวิทยฐานะเป็นต้น 

๑๕. นโยบายและแนวคิดเพิ่มเติมท่ี จก.ยศ.ทบ. ได้กรุณามอบให้ในการประชุม ช้ีแจงและมอบ
นโยบายด้านการฝึก - ศึกษา ของ ทบ. ประจ าปี ๒๕๖๑  เมื่อ ๘ พ.ย.๖๐ ยศ.ทบ. โดยให้ด าเนินการ              
ตามนโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐– ๒๕๖๔ และได้กรุณาให้แนวคิดเพิ่มเติมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
การประกันคุณภาพการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

๑๕.๑ เป้าหมาย/กรอบแนวทางการด าเนินงาน ยศ.ทบ. ปี ๖๐ – ๖๔ คือ การบรรลุ  
ภารกิจ พันธกิจ และเป้าประสงค์ท่ี ทบ. ต้องการนโยบาย/ส่ังการ ผบ.ทบ.นโยบาย/แผนงานส าคัญของ ทบ. 
งานตามกรอบยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของรัฐบาล กองทัพ และ ทบ.โดยพัฒนาสมรรถนะทางสังคม ประสาน 
สอดคล้องภารกิจ/กิจกรรม กับหน่วยงานของ ทบ. ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องภายนอก (  Stakeholder ) และ            
มิตรประเทศ ด้วยการพัฒนา/ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานสร้างเสริมสมรรถนะก าลังพล และหน่วยพัฒนาความ
ทันสมัยมูลค่าเพิ่ม นวัตกรรม พร้อมท้ัง พัฒนาสมรรถนะทางสังคม ประสานสอดคล้องภารกิจ/กิจกรรม            
กับหน่วยงานของ ทบ. ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องภายนอก ( Stakeholder ) และมิตรประเทศ 

๑๕.๒ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางทหาร คือ มาตรฐานการศึกษาท่ีกองทัพต้องการ 
น าไปสู่การท าให้เกิดความมั่นใจ น่าเช่ือถือว่าถูกต้องและมีคุณภาพ เพื่อการบรรลุภารกิจ/ตรงเป้าหมาย ทบ.
การพัฒนากองทัพ เป้าหมายภารกิจ พันธกิจบทบาท/ความรับผิดชอบโครงสร้างหลักนิยม ก าลังพลเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ สามารถตอบสนอง/ตอบโจทย์กองทัพท่ีเทียบเคียงกับอารยะประเทศ โดยด้วย
กระบวนการภายในของสถานศึกษา โดยพัฒนา/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษาในเรื่องต่างๆ 
ได้แก่ ๑) พัฒนาระบบการจัดการศึกษาปรับใช้เทคนิค/เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนเน้นรูปแบบ               
สหวิทยาการ  ๒) พัฒนาขีดความสามารถสมรรถนะครู  ปรับวิทย ฐานะ (โรง เรียนครูทหารบก)                    
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๙ 

 

 

๓) พัฒนา/ปรับปรุงเนื้อหาสาระยกระดับมาตรฐานหลักสูตร๔) สนับสนุน/บริการทางสังคม  ๕) การประสาน
สอดคล้องเป้าหมาย/การจัดการศึกษา(ระบบการศึกษาร่วมเหล่าทัพ)๖) ประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน 
โรงเรียนหน่วยจัดการศึกษาร่วมมือกับสถาบันภายนอกเพื่อสร้างผลิตผล/ผลิตภาพทางการศึกษา 

๑๑. มาตรฐานการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
มาตรฐานท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ

ของ ทบ.ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใช้มาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  ของ ทบ. พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มี ๔ ระดับ  ตามท่ีได้ ทบ.ได้อนุมัติ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๑) มาตรฐานระดับสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง  
๒) มาตรฐานระดับสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
๓) มาตรฐานระดับสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
๔) มาตรฐานระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ  

๑๒. ผลการรายงานสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสนอต่อ ทบ. 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาได้น าไปสู่แนวทางการพัฒนา คุณภาพการศึกษา              
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ใน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา  ด้านมาตรฐานครูอาจารย์           
ด้านมาตรฐานผู้เรียน และด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพดังนี้ 
 ๑. ด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษา  :  ติดตามการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาและ           
การด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและพันธกิจของสถานศึกษา  สอดคล้องกับนโยบายของ ทบ. และบริบท
ของสถานศึกษา  มุ่งเน้นให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติของสถานศึกษา  
 ๒. ด้านมาตรฐานครูอาจารย์ : ติดตามการบริหารและพัฒนาคุณภาพครูอาจารย์ท้ังเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื่อน าข้อมูลไปวางแผนพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ท้ั งการจัดท าหลักสูตรครูทหารบก                  
การจัดต้ังสถาบันหลักในการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์ (รร.ครูทหารบก)  เพื่อให้ครูอาจารย์มีมาตรฐานตามท่ี ทบ.
ก าหนด  และรองรับการได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทวิทยฐานะในอนาคต  ซึ่งในการด าเนินการจ าเป็นต้อง
ขอรับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนดต่อไป 
 ๓. ด้านมาตรฐานผู้เรียน : ติดตามการจัดการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ        
ตามท่ี ทบ. ก าหนด คือ Smart Man ฉลาดและแข็งแรง รวมท้ังมีคุณลักษณะทางทหารที่ส าคัญ ได้แก่ ความเป็น
สุภาพบุรุษนักรบ นักพัฒนาเป็นผู้น าท่ียึดมั่นในอุดมการณ์เทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มุ่งพัฒนา
กองทัพและประเทศชาติ และพร้อมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทย  มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง
ตามหลักสูตรที่ก าหนด รวมท้ังให้มีทักษะท่ีส าคัญในการท างานในอนาคต  
  ๔. ด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ศึกษาและน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ไปสู่ความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
และลดภาระงานท่ีซ้ าซ้อน โดยการบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์การด าเนินงานและประเมินคุณภาพการศึกษา
แบบ Online ผ่านโปรแกรมการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อความทันสมัยและลดภาระการด าเนินงานท่ีซ้ าซ้อน
และการจัดเก็บเอกสารจ านวนมาก  โดย  ยศ.ทบ. และสถานศึกษาจะพัฒนาร่วมกัน ซึ่งในการด าเนินการ
จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนด้านต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  ได้แก่  โปรแกรมเมอร์ อุปกรณ์ รวมท้ัง
งบประมาณ การด าเนินงาน  เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานและเป้าหมายท่ีก าหนดต่อไป 

๑๓. กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ทบ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
กรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา ของ ทบ. 
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๑๐ 

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สร้างระบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อพฒันา 
๑. สมรรถนะผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒. สมรรถนะครู อาจารย์ และบุคลากร 
    สนับสนุนการศึกษา 
๓. หลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน 
๔. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งาน 
    สร้างสรรค์และการน ามาใช้ประโยชน์ 
๕. การบริการทางวิชาการ  
๖. การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการ 
    เสริมสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี 
๗. การบริหารจัดการและการพัฒนา 
    สถานศึกษา 
๘. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๙. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 
 

แนวคิดระดับชาติ 
- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 
- กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ  
- แนวคิดในการประเมินคุณภาพของ สมศ. 

คุณภาพการศึกษาของ ทบ. 
 

แนวคิดในระดับ กห.  
- นโยบายด้านการศึกษา กห. 
- คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูส้ าเร็จการศึกษาของ กห. 
- การด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาของ สปท./ 
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศในปี ๒๕๖๑ 

แนวคิดในระดับ ทบ. 
- นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  
- ผบ.ทบ. ได้มอบนโยบายการท างานของ ทบ.  
  ในปี ๒๕๖๑ “Smart Man - Smart Army” 
- มาตรฐานการตรวจสอบและการประเมิน 
  คุณภาพการศึกษาของ ทบ.  
- ผลการรายงานสรุปผลการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสนอต่อ ทบ.  
 

ผลลัพธ์ 
   กองทัพพัฒนาไปสู่             
   Smart Army 

บรรลุวิสัยทัศน์ของ ทบ. 
เป็นกองทัพที่มีศักยภาพ
ทันสมัย เป็นท่ีเช่ือมั่นของ
ประชาชนและเป็นหนึ่งใน
กองทัพชั้นน าของภูมิภาค 

ผลผลิต Smart Man  
“คุณภาพ มาตรฐาน             

ความทันสมัย เป็นไปตาม
ภารกิจ พันธกิจ บทบาท
หน้าท่ี/ความรับผิดชอบ

ของสถานศึกษา 
ตอบโจทย์กองทัพ สังคม

ประเทศชาติ ” 
 

แนวคิด 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
 

เป้าหมาย 
 

การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
เพื่อการพัฒนากองทัพ 

“คุณภาพ มาตรฐาน ทันสมัย 
ตอบโจทย์กองทัพ สังคม ประเทศชาติ” 

แนวคิดในระดับ หน่วย. 
- ภารกิจ พันธกิจ บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบของ 
สถานศึกษา 
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๑ 

 

บทที่  ๕ 
 

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ทีใ่ช้ประเมินคุณภาพการศึกษา รร.การบิน ทบ. 
ตามหนังสือ กศ.ยศ.ทบ. ด่วนมาก ท่ี กห ๐๔๖๑.๑๔/๓๖๐๓ ลง ๒๘ ธ.ค.๕๙ จก.ยศ.ทบ./ประธาน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ได้กรุณาอนุมัติมาตรฐานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ.  (พ.ศ.๒๔๖๐ - ๒๕๖๔) และได้แจ้งให้
สถานศึกษาทราบเพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และรับการประเมินในปี ๒๕๖๑ ตามหนังสือยศ.ทบ. 
ด่วนมาก ท่ี กห ๐๔๖๑/๓๖๐๓ ลง ๒๘ ธ.ค.๕๙ สรุปมาตรฐานและตัวบ่งช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาของ ทบ.(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ๔ ระดับประกอบด้วย 

๑. มาตรฐานระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
๒. มาตรฐานระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
๓. มาตรฐานระดับสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง 
๔. มาตรฐานระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ 
สถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการท่ีใช้มาตรฐานและตัวบ่ง ช้ีการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.  (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีดังนี้.- 

 มาตรฐานระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ส าหรับ รร.สบ.สบ.ทบ.,รร.กง.กง.ทบ. ,       
รร.กบ.ทบ.,รร.กร.กร.ทบ.,ศภษ.ยศ.ทบ.,กอศจ.ยศ.ทบ.,รร.สร.พบ.,รร.สห.สห.ทบ.,รร.ส.สส.,รร.สพ.สพ.ทบ., 
รร.พธ.พธ.ทบ.,รร.วศ.ทบ.,รร.ขส.ขส.ทบ. ,รร.ขว.ทบ.,รร.กส.กส.ทบ.,รร.ม.ศม. ,รร.สท.ศสท.กส.ทบ. ,          
รร.สพศ.ศสพ.,รร.ป.ศป.,รร.การบิน ทบ.,รร.ช.กช.,รร.ร.ศร.และรร.กสร.ศสร.  
ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน ๑๘ ตัวบ่งช้ี  ค่าน้ าหนักรวม ๑๐๐   

มาตรฐานและตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับ รร.หน่วยและ เหล่าสายวิทยาการของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 

ส าหรับ   รร.สบ.สบ.ทบ., รร.กง.กง.ทบ., รร.กบ.ทบ., รร.กร.กร.ทบ., ศภษ.ยศ.ทบ., กอศจ.ยศ.ทบ., รร.สร.พบ., 
รร.สห.สห.ทบ., รร.ส.สส., รร.สพ.สพ.ทบ., รร.พธ.พธ.ทบ.,รร.วศ.ทบ., รร.ขส.ขส.ทบ., รร.ขว.ทบ., รร.ร.ศร. 
รร.กส.กส.ทบ., รร.ม.ศม., รร.สท.ศสท.กส.ทบ., รร.สพศ.ศสพ., รร.ป.ศป., รร.การบิน ทบ., รร.ช.กช., และ 
รร.กสร.ศสร.  

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

๑. คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๑.๑  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม 
       หลักสูตร 

๒ ๑๐ 

   

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

ค่า
น้ าหนัก 

๒. คุณภาพครู อาจารย์ และ 
    บุคลากรสนับสนุน 
    การศึกษา 

๒.๑  ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์        
       มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรม 
       จริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณ   

๒ ๑๕ 
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๒ 

 

       วิชาชีพครู 
๒.๒  ครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการ  
       เพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและ 
    คุณภาพการเรียนการสอน 

๓.๑  การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
๓.๒  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 
๓.๓  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๔  ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล 
๓.๕  การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
๓.๖  การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ 
       ในการเรียนการสอน 

๖ ๓๐ 

๔. การสร้างผลงานทาง 
   วิชาการ/งานวิจยั/งาน 
   สร้างสรรค์และการน ามาใช้ 
   ประโยชน์ 

๔.๑  ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทาง 
       วิชาการ /งานวิจัยงาน/สร้างสรรค์ และการน ามาใช้ 
       ประโยชน์ 

๑ ๑๐ 

๕. การบริการทางวิชาการ  ๕.๑  การบริการทางวิชาการตามช านาญและความพร้อมของ 
       สถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 

๑ ๕ 

๖. การปลูกฝังอุดมการณ์ 
   ทหารและการเสริมสร้าง 
   ความเป็นพลเมืองท่ีดี 

๖.๑  การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และเสริมสร้างความเป็น 
       พลเมืองท่ีดี 

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 
 
 

 
ผังมาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

รร. หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 

๑. คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

 

๑.๑  คุณภาพของผู้ส าเร็จ 
       การศึกษา 
๑.๒  ผู้ส าเร็จการศึกษามี 
       คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
       ตามหลักสูตร 

๒. คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร 

    สนับสนุนการศึกษา 

๒.๑  ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ  
       มีความสามารถในการจัดการ  

        เรียนการสอน มีคุณธรรม 

        จริยธรรมตามระเบียบวินัยทหาร 

        และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
๒.๒  ครูอาจารย์และบุคลากร 

        สนับสนุนการศึกษาได้รับการ 

        เพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์ 

๓. การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพ 

    การเรียนการสอน 

๓.๑  การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

๓.๒  ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

๓.๓  การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน 

         เป็นส าคัญ 

๓.๔  ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล 

๓.๕  การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการ 

        เรียนรู ้
๓.๖  การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมา 
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๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของหน่วยใช้สอดคล้องกับความต้องการ
ของ ทบ. โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลท่ีมีมาตรฐาน 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อประเมินคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาว่ามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรหรือไม่อย่างไร และเมื่อไปปฏิบัติงานแล้วได้น าความรู้และประสบการณ์ต่างๆท่ีได้จากการศึกษาใน
หลักสูตร    ไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยหรือไม่ อย่างไร เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

๗. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

๗.๑ แผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 

๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

๗.๓  การจัดการความรู้ในสถานศึกษา 

๗.๔  ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและ 

       งบประมาณ 

๗.๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

คุณภาพการศึกษา 

๔. การสร้างผลงานทางวิชาการ/  
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และการน ามาใช้
ประโยชน์ 

๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการ
สร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และน ามาใช้ประโยชน์ 

๕. การบริการทางวิชาการ 
 

๕.๑ การบริการทางวิชาการตาม 

      ช านาญและความพร้อมของ 

      สถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์          
      ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 

๖. การปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็น 

ทหารและเสริมสร้างความเป็น 

พลเมืองที่ดี 

๖.๑ การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร 

      และเสริมสร้างความเป็น 

      พลเมืองท่ีดี 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๔ 

 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา
และมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

๑. แผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  ๑ 

๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา    

๒. เอกสาร/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการประกอบด้วย 
     ๒.๑ สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบ
ผลกับเป้าหมายที่ก าหนดว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 
     ๒.๒ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการ 
ในปีต่อไป 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๓. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน
ร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบด้วย 
    ๓.๑  แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ๓.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้รับกลับคืนใน           
          แต่ละหลักสูตรแสดงเป็นหลักฐานให้คณะกรรมการทราบ 
          หลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุก
หลักสูตร 

๔.ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานอยู่ในระดับดีข้ึนไป (ร้อย
ละ ๑๐๐ของหลักสูตร = ๑ คะแนน) 

๑ 
 

 

๕. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการ
สอน 

๕. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาและ
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย 
     ๕.๑ สรุปหัวข้อ/ประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาท่ีได้จากผล 
           การประเมินฯ  
     ๕.๒ การน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปก าหนดแนว 
             ทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการ 
             สอนในปีต่อไป 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
หมายเหต:ุ รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งชี้และแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ แนวทางใดที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่

สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี/้เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาทีต่รงกับสถานศึกษา
อย่างแท้จริง 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดสอดคล้องกับ               
ความต้องการของกองทัพบก 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อประเมินว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดหรือไม่ 
อย่างไร โดยผู้ส าเร็จการศึกษาประเมินตนเองและผู้ครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการก าหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๑ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๕ 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษา ที่สามารถวัดได้ทุกหลักสูตร ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร 
๒. มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดย
ผู้เรียนประเมินตนเองและครู อาจารย์หรือ
คณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 

๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา ที่ประเมินโดยผู้เรียนประเมินตนเอง และ
ครู อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการที่ สถานศึกษา
ก าหนดเป็นผู้ประเมิน 

๑ 
 
 

๓. ผู้ส าเร็จการศึกษามคีุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

๓. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรรวมทุกหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     ๓.๑ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  
     ๓.๒ สรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร  
(ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนผู้เรียนทั้งหมด = ๒ คะแนน)  

๒ 
 
 
- 
 

(๒) 
 
 

๔. มีการสรุปผลการประเมินและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในรุ่นต่อไป 

๔. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินและแนวทางการน าผลการ
ประเมินฯ ไปปรับปรุง (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
    ๔.๑  สรุปผลการประเมิน  
    ๔.๒ ก าหนดแนวทางการน าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง
หลักสูตรและ/หรือการจัดการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป   

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
 

หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒  
แนวทางใดท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงาน
การประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ท่ีสะท้อนคุณภาพการศึกษาท่ีตรงกับสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๒  คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

มีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ครู อาจารย์ มีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน และสามารถจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการบรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างเต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายท่ีหลักสูตรก าหนด 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีครู อาจารย์ท่ีมีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมีคุณธรรม
จริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีระบบในการพัฒนามาตรฐานครูอาจารย์อย่างต่อเนื่อง 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๖ 

 

และใช้เป็นข้อมูลส าหรับให้ผู้บริหารใช้ในการสรรหาและพัฒนาอาจารย์รวมท้ังสร้างความมั่นใจให้ผู้บังคับบัญชา/
หน่วยใช้และผู้เข้ารับการศึกษาว่าสถานศึกษามีครูอาจารย์ท่ีมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะ
ของครู อาจารย์ ของแต่ละแผนกวิชา 

๑. เอกสาร/หลักฐานการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/
สมรรถนะของครู อาจารย์แต่ละแผนกวิชา 

๑ 

๒. มีระเบียบ/ข้อก าหนด/คู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่
ท าหน้าท่ีสอน 

๒. ระเบียบ/ค าสั่ง/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือข้าราชการ
ทหารที่ท าหน้าที่สอน 

๑ 
 
 

๓. มีฐานข้อมูลครู อาจารย์ ท่ีแสดงถึง คุณวุฒิ
การศึกษา ความรูค้วามสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ตามมาตรฐานที่
ก าหนด 

๓. ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ท่ีแสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์  
ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

๑ 
 

๔. ครู อาจารย์มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/
หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน 

๔. ร้อยละของครูอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/
สมรรถนะตามที่ก าหนด (ร้อยละ ๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดที่
ปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑ คะแนน)         

๑ 
 
 

๕. ครู อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบ
ธรรมเนียมทหาร 

๕. แบบประเมินตนเองของครู อาจารย์และผลการประเมินตนเอง
ของครูอาจารย์ 
    ๕.๑ แบบประเมินตนเองของครู อาจารย์ตามระเบียบ/ค าสั่ง/
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือข้าราชการทหารที่ท าหน้าที่สอน 
    ๔.๒ ผลการสุ่มการประเมินตนเองของครู อาจารย์ จ านวน ๔ 
นาย โดยผู้ประเมิน 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
 

หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑  
แนวทางใดท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงาน
การประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ท่ีสะท้อนคุณภาพการศึกษาท่ีตรงกับสถานศึกษา                 
อย่างแท้จริง 
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษา
เพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังใน/ต่างประเทศ/พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม และมีการน าความรู้กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาด้วยการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
อย่างต่อเนื่องทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์และ
บุคลากรสนับสนุนการศึกษา 

๑. แผนงาน/โครงการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์และบคุลากร
สนับสนุนการศึกษา 

๑ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๗ 

 

๒. ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
การศึกษาได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/

ประสบการณ์ อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ  ๑๐ 
ชั่วโมง /คน/ป ี

๒. ร้อยละของครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับ

การเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์  อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ 
ชั่วโมง /คน/ปี( ร้อยละ ๕๐ เท่ากับ ๑ คะแนน) 

๑ 
 
 

๓. มีการน าความรู้ที่ได้รับจากการเพ่ิมพูน
ความรู้/ประสบการณ์ มาใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษา
ทั้งหมด 

๓. ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการ
เพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์   น าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ 
( ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๑ คะแนน) 

๑ 
 

๔. การประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายของ
แผนงานหรือโครงการฯ และมีการน าผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาครู
อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    

๔. เอกสาร/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
ประกอบด้วย 
      ๔.๑ ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับ
เป้าหมายที่ก าหนดว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 
      ๔.๒ แนวทางการปรับปรุงพัฒนา พัฒนาแผนงาน/โครงการในปี
ต่อไป 

๒ 
 

(๑) 
 

(๑) 

รวม ๕ 
 

หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งช้ีและแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒  
แนวทางใดท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงาน
การประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งช้ี/เกณฑ์ท่ีสะท้อนคุณภาพการศึกษาท่ีตรงกับสถานศึกษาอย่าง
แท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓  การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้  ๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

ค าอธิบาย : สถานศึกษามีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของ ทบ.สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์            
พันธกิจของสถานศึกษาและหน่วยต้นสังกัดมีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกองทัพบกและหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
(หน่วยใช้,หน่วยต้นสังกัดของผู้เรียน) มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีก าหนด มีการน าผล
ประเมินความพึงพอใจของหน่วยใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  
จุดมุ่งหมาย :  มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบ 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๘ 

 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้มีการ
จัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุก
หลักสูตรที่เปิดสอน 

๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงระบบและกลไกการบริหารหลกัสูตร 
ประกอบด้วย 
    ๑.๑ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตร เช่น ผังการบริการหลักสูตร ข้ันตอนการบริหารหลักสูตร  
แนวทาง นโยบาย  หลักเกณฑ์ คู่มือการบริหารหลักสูตร เป็นต้น    
     ๑.๒ ค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินการและก ากับดูแล
หลักสูตร ให้มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุก
หลักสูตรที่เปิดสอน 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 

๒. มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตร 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการด าเนินการตามระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย 
      ๒.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิด
หลักสูตร  
       ๒.๒ รายงานสรุปผลหลังการด าเนินการทุกหลักสูตร  

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๓. มีการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ
ของ ทบ./หน่วยที่เกี่ยวข้อง/สถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคต 

๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
     ๓.๑ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/สภา
การศึกษาของสถานศึกษาและมีการประชุมอย่างน้อย               
ปีละ ๑ ครั้ง  
     ๓.๒ รายงานการน าผลการประเมินที่เกี่ยวข้อง (หน่วยใช้ ,
ผู้เรียน,ครูอาจารย์) มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

๔. หลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีงบประมาณน้ัน
จะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติมาแล้วไม่เกิน  
๕ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย 

๔. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีน้ันได้รับการ
อนุมัติมาแล้วไม่เกิน  ๕  ปี  นับจากวันที่อนุมัติครั้งสุดท้าย 
ประกอบด้วย  
     ๔.๑  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาได้รับการ
อนุมัติ ไม่เกิน  ๕ ปี ( ร้อยละ .... เท่ากับ ๑ คะแนน ตามปี ) 
     ๔.๒  ตารางแสดงข้อมูลหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษาที่
ระบุการปรับปรุงครั้งล่าสุด  
 
     ๔.๓  เล่มหลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีงบประมาณที่รับการ
ประเมิน พร้อมข้อมูลการอนุมัติ 

๒ 
 
 

(๑) 
 

(๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งชี้และแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ แนวทางใด             
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและ             
เสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๒ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๙ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาด าเนินการใหค้รู อาจารย์ จัดท าแผนการเรียนรู้/แผนการสอนรายวิชา โดยจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม 
ค่านิยม  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
จุดมุ่งหมาย : ครูอาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน(วิชาที่มี
หน่วยกิต)  และแผนการสอนทุกรายวิชา (วิชา
หลัก) 

๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/
แผนการสอน ประกอบด้วย 
      ๑.๑ เล่มหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีที่ประเมิน 
      ๑.๒ ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร (ตอนที่ ๔)  
      ๑.๓ แผนการสอนสอดคล้องกับประมวลรายวิชา 

๑ 
 
- 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๒. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน ๒. บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง ๑ 
๓. มีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา และหลัง
ปิดการศึกษา 

๓. เอกสาร/รายงานการประชุมด้านการจัดการเรียนการสอน 
     ๓.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา  
     ๓.๒ รายงาน/บันทึกการประชุมด้านการจัดการเรียนหลังจบ
การศึกษา 

๑ 
(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๔. มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 
     ๔.๑ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
     ๔.๒ รายงาน/สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน         
ที่ครอบคลุมการประเมินจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้สอน วิธีการ
จัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ เอกสาร ต ารา การวัดและการ
ประเมินผลทุกหลักสูตรโดยสรุปประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้อง
ปรับปรุงพัฒนา  

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

๕. เอกสาร/หลักฐานแสดงการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๔ 
ไปก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

๑ 
 
 

รวม ๕ 
หมายเหตุ: รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งชี้และแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ แนวทางใดที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอ
แนวทางหรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท้ังนี้ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้ด าเนินการในรูปของการศึกษาเป็นคณะ หรือการสอนเชิงอภิปราย เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ และ
ประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน รวมท้ังสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมี
การเตรียมการศึกษาล่วงหน้าท่ีก่อนเข้ารับการศึกษา โดยอาศัยห้องสมุดท่ีกองทัพบกจัดต้ังขึ้น หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ 
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๑๐ 

 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับการศึกษาในสถานศึกษาให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับการฝึกปฏิบัติหรือเรื่องท่ีต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกัน 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้                     
ท่ีหลากหลาย 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Lecture, 
Seminar, Group Discussion, Case Study, 
Demonstration, Work shop, PBL เป็นต้น) 

๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนใน
รูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับเน้ือหาและวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย 
    ๑.๑  ข้อความหรือหลักฐานที่ปรากฏการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย              
ซึ่งสามารถแสดงได้หลายรูปแบบ เช่น ค าสั่ง ประมวลรายวิชา
แผนการสอนร่วมกับภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น  
     ๑.๒  สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์             
๒ นาย 

๑ 
 
 

 (๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 

๒. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรม/
ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน/กองทัพ 
สังคมและการประยุกต์ใช้ 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการส่งเสริมผู้เรียนให้ท ากิจกรรม/
ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน/กองทัพ สังคม และการ
ประยุกต์ใช้(อาจอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการหรือส าเร็จเป็นผลงาน
แล้วแต่ความพร้อมของสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
      ๒.๑  มีการด าเนินการในหลักสูตรหรือรายวิชา อย่างน้อย                  
ในสถานศึกษาต้องมี ๑ กิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการ  
      ๒.๒  สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย  

๑ 
 
 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
 

๓. มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้องเรียน 

๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ประกอบด้วย 
      ๓.๑  แนวทางปฏิบัติและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรยีนรู้
ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ           
นอกห้องเรียน  
      ๓.๒  สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย  
 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

๔. มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุน
การเรียนรู้ 

๔. หลักฐานที่แสดงว่ามีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามา
สนับสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย 
     ๔.๑ สาธิตการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้  
     ๔.๒ สัมภาษณ์บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสนับสนุน             
การเรียนรู้ 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๕. มีการประเมินผลการด าเนินงานในเกณฑ์ที่ ๑-๔ 
และน าผลการประเมินไปปรับปรงุพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๕. เอกสารสรุปการด าเนินการตามเกณฑ์ที่ ๑-๔ประกอบด้วย 
    ๕.๑ สรุปปัญหา และก าหนดแนวทางพัฒนาในปีต่อไป   
    ๕.๒  สัมภาษณ์ ครูอาจารย์ในประเด็นการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๑ 
(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
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๑๑ 

 

 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งชี้และแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓  แนวทางใดที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอ
แนวทางหรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 

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

จุดมุ่งหมาย : เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องว่าสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลท่ี
มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และให้การการวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการเรียนรู้อย่าง
แท้จริง 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับ
การรับรองจากสถานศึกษา หรือหน่วยต้นสังกัด
และมีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการวัด
และประเมินผล 

๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงหลักเกณฑ์การวัดและประเมิน 
ผลที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา ประกอบด้วย 
     ๑.๑ ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษา  
     ๑.๒ การก าหนดหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการ
ประเมินผล  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๒. มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน 

๒. เอกสาร/หลักฐานแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผล ให้ผู้เรียน
ทราบก่อนเรียนประกอบด้วย 
     ๒.๑ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด 
และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียนแต่ละหลักสูตร 
     ๒.๒ สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
๓. มีการด าเนินการวัดความรู้ ความสามารถ 
ทักษะก่อน และหลังเข้ารับการศึกษา            
(Pre-test และ Comprehensive 
examination) 

๓. แผนงาน/โครงการ เป้าหมายการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ของผู้เรียนก่อนและหลังเข้ารับการศึกษา (Pre-test และ 
Comprehensive examination)  

๑ 

๔. มีการน าผลจากการวัดและประเมินผล 
ไปพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 

๔. เอกสาร/หลักฐานแสดงการน าผลจากการวัดและประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย 
      ๔.๑ น าผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลหรือ            
รายกลุ่ม    
      ๔.๒ น าผลจาก Comprehensive examination ไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดเรียนการสอน/หลักสูตร/เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในรุ่นต่อไป 

๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๕. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด              
แบบประเมิน แต่ละวิชาให้มีคุณภาพ 

๕. แผนกวิชาแสดงระบบการปรับปรุงพัฒนาข้อสอบการควบคุม
คุณภาพข้อสอบ/แบบวัด/แบบประเมิน ประกอบด้วย 
     ๕.๑ แสดงผังควบคุมก ากับ ระเบียบ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ  
ผู้รับผิดชอบและวิธีการปฏิบัติเป็นต้น (๐.๒๕ คะแนน) 

๑ 
 

(๐.๒๕) 
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๑๒ 

 

     ๕.๒ เอกสาร/รายงานสรุปการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ/             
แบบวัด/ แบบประเมิน ให้มีคุณภาพแต่ละแผนกวิชา(ข้อมูลที่ปรับปรุง
ใช้ข้อมูล ๒ ปีย้อนหลังได้)  
     ๕.๓ สัมภาษณ์ครูอาจารย์ ๑ นาย   

(๐.๒๕) 
 
 

(๐.๕๐) 
รวม ๕ 

 

หมายเหตุ: รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งชี้และแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔แนวทางใดที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและ                  
เสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 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 าผลการประเมิน
ท่ีได้ไปพัฒนาการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ และพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอนและ                     
มีการบริหารอย่างเป็นระบบ 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนการจัดหาและระบบการดูแล
รักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้าน
กายภาพอุปกรณ์ เทคโนโลยี                 
การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ 

๑. มีแผนกเอกสารหรือหลักฐานแสดงถึงการมีแผนการบริหารทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย       
    ๑.๑ แผนจัดหา/ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอน 
    ๑.๒ บัญชีแสดงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆ  ที่แสดงถึง
ความพร้อม ความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร   

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๒. มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินงานตามแผน 

๒. เอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ ประกอบด้วย       
      ๒.๑ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน                           
ในเกณฑ์ข้อที่ ๑  
      ๒.๒ รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการฯสัมภาษณ์คณะ
กรรมการฯ ๑ นาย 

๑ 
 (๐.๕๐) 

 
(๐.๕๐) 

๓. มีบุคลากรดูแลรักษา และ
ปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพ 

๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการมีบุคลากรดูแลรักษา ประกอบด้วย       
     ๓.๑ เอกสารการก าหนดผู้รับผิดชอบ ดูแลรักษา และปรนนิบัติบ ารุง
อุปกรณ์  
     ๓.๒ คู่มือ/วิธีการปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ๑ นาย 

๑ 
 (๐.๕๐) 

 
(๐.๕๐) 

๔. มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี 
การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ 

๔. เอกสาร/หลักฐานการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย       
    ๔.๑ ผลการประเมินของผู้เรียนที่สรุปประเด็นปัญหาที่ต้องปรับปรุง  
    ๔.๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้   
(ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๐.๕๐)  

๑ 
(๐.๕๐) 

 
(๐.๕๐) 
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๑๓ 

 

๕. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
มากข้ึน 

๕. มีการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๔ ไปก าหนดแนวทางการปรับปรุง
พัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

๑ 
 
 

รวม ๕ 
 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งชี้และแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕  แนวทางใด               
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและ                    
เสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

ตัวบ่งชี้  ๓.๖ การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการสนับสนุนการใช้ส่ิงอุปกรณ์ท่ีเป็นผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้              
ในการเรียนการสอน  เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น มีการพัฒนาความร่วมมือ           
ด้านวิชาการและด้านอาจารย์กับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกันส่งเสริมการน าองค์
ความรู้/เทคโนโลยีมาใช้ มีการจัดการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อชดเชยข้อจ ากัด            
ด้านงบประมาณ และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชาพื้นฐาน 
หรือวิชาท่ีสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน์ 
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์น าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนการน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ใน
การเรียนการสอน 

๑. แผนงาน/โครงการ/นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการน า
วิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน 

๑ 
 
 

๒. การจัดการเรียนการสอนโดยน าวิทยาการและ
เทคโนโลยีมาใช้ 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการน าวิทยาการและเทคโนโลยี  มาใช้ 
ประกอบด้วย 
      ๒.๑  แผนการสอนและท้ายแผนการสอน/ภาพถ่ายกิจกรรม/ 
การสาธิตการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ที่แสดงถึงการน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน    
      ๒.๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู อาจารย์  ๑ นาย  
      ๒.๓ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน  ๑ นาย  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 
 

(๐.๒๕) 
(๐.๒๕) 

๓. มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่
น าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

๓. เอกสาร/หลักฐานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่น า
วิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนา ประกอบด้วย 
      ๓.๑ บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่น า
วิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ โดยแสดงหลักฐาน และการก าหนด
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา  
      ๓.๒ ข้อมูลจากสัมภาษณ์ครู อาจารย์  ๑ นาย  

๑ 
 
 

 (๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 
๔. มีความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาร่วมกันด้านวิชาการและเทคโนโลยี 

๔. เอกสาร/รายงานผลที่ได้จากความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น
เพ่ือให้เกิดพัฒนาร่วมกันในด้านวิชาการและเทคโนโลยี 

๑ 
 

๕. ครูอาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที๕่. ร้อยละของครู อาจารย์ที่น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่ ๑ 
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๑๔ 

 

พัฒนาข้ึนหรือผลจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้
พัฒนาข้ึนมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอน 

พัฒนาข้ึนหรือผลจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้พัฒนาข้ึนมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน   (ร้อยละ .... เท่ากับ ๑ 
คะแนนตามปี) 

 
 

รวม ๕ 
 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งชี้และแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕  แนวทางใด              
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและ            
เสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 

มาตรฐานที่ ๔ การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และการน ามาใช้ประโยชน์ 
 

ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนนุการสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ 
น ามาใช้ประโยชน ์

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ ตามความช านาญ ตามความต้องการหรือตามความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผล ท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสถานศึกษาโดยมุ่งส่งเสริมให้  ครู อาจารย์สร้างผลงานและ
น ามาใช้ประโยชน์   
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และน ามาใช้ประโยชน์ โดยมี
การสนับสนุนอย่างเป็นระบบ   

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์/งานวิจัย ตามความต้องการหรือความ
พร้อมของสถานศึกษา 

๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งาน
สร้างสรรค ์

๑ 
 
 

๒. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพ 
และรับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ 

๒. เอกสาร/หลักฐานการแต่งต้ังคณะกรรมการและผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
     ๒.๑ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพและ
รับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์  
      ๒.๒ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ และรับรองการน าไปใช้ประโยชน์  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐)  

๓. มีผลงานจากการด าเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ 
๑ และมีการเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ 

๓. หลักฐานที่แสดงถึงผลงานตามแผนงาน/โครงการตามเกณฑ์ข้อที่  
      ๓.๑ ผลงานที่ได้จากการด าเนินการตามแผนงานและหรือ
โครงการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑  
      ๓.๒ การเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ เช่น วารสารของ
เหล่า/หน่วยเหนือ ทางเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การประชุม 
เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ  
      ๓.๓ สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน  ๑ นาย 

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

๔. ครู อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่อง
เกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์/งานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการ

๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงกิจกรรมการเพ่ิมพูนความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ให้ครู อาจารย์ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 

๑ 
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๑๕ 

 

เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด      ๔.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย (ร้อยละ .... เท่ากับ ๑ คะแนน
ตามปี) 
      ๔.๒ สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน  ๑ นาย   

(๑) 
 

๕. มีการประเมินแผนงานและ/หรือโครงการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัยเกณฑ์ 
ข้อที่ ๑ และน าผลไปปรบปรุงพัฒนา 

๕. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา 
ประกอบด้วย 
      ๕.๑ ผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ/งานวิจัย/สร้างสรรค ์
       ๕.๒ แนวทางการปรับปรงุพัฒนาผลงานทางวิชาการวิชาการ/
งานวิจัย/สร้างสรรค์ของสถานศึกษาในปีต่อไป  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
 

รวม ๕ 
 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งชี้และแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑  แนวทางใด            
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและ           
เสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๕  การบริการทางวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริการวิชาการตามความช านาญและความพร้อมของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์             
ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษา สนับสนุนให้ครูอาจารย์น าความรู้และประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญ            
ความช านาญไปบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานใน ทบ.  หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชนหรือสังคมเป็นต้นท้ังนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษาโดยไม่กระทบต่อภารกิจ          
หลักของสถานศึกษา 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๑๖ 

 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้มีการน าความรู้ความช านาญของสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงานภายนอกและ
เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อน ากลบมาใช้ในสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนการบริการวิชาการตามความช านาญที่
เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม 

๑. แผนงาน/โครงการบริการวิชาการตามความช านาญที่เป็น
ประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม   

๑ 
 

๒. มีกิจกรรมการบริการวิชาการตามเกณฑ์ 
ข้อที่ ๑ 

๒. เอกสาร/หลักฐานการด าเนินกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ ๑ 
 

๓. ครู อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงานและ
เผยแพร่ผลงาน 

๓. ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี ท ากิจกรรมการ
บริการทางวิชาการ (ร้อยละ .... เท่ากับ ๑ คะแนนตามปี) 

๑ 
 

๔. มีการประเมินแผนงานและหรือโครงการ
บริการวิชาการ 

๔. เอกสาร/รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการฯ  ที่สรุป
ประเด็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงพัฒนา 

๑ 
 
 

๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
การบริการวิชาการ 

๕. เอกสาร/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการตาม
ความช านาญที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/ 
กองทัพ/ชุมชน/สังคม ในปีต่อไป 

๑ 
 

รวม ๕ 
 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งชี้และแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  แนวทางใด            
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและ          
เสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

 

 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี 
 

ตัวบ่งชี ้๖.๑ กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้าร่วม เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และ
ความเป็นพลเมืองท่ีดี ผ่านกิจกรรม๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒) ด้านเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ ๓) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง            
๔) ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม๕) ด้านการกีฬาและนันทนาการ   



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๑๗ 

 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองท่ีดีให้แก่ผู้เรียน 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝงัและสร้าง
เสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี 

๑. แผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝงัและสร้างเสริมอุดมการณ์
ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี 

๑ 
 
 

๒. มีการด าเนินกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี 

๒. เอกสาร/หลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม ๒ 
 

๓. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม 
เกณฑ์ข้อ ๒ 

๓. รายงาน/หลักฐานการประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
    ๓.๑ ผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่
ก าหนด 
     ๓.๒ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม  
(อาจใช้แบบสอบถาม /การสัมภาษณ์/การประชุม ตามความ
เหมาะสมของกิจกรรม)  สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย 

๑ 
 

๔. มีการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๓ ไป
ปรับปรุงพัฒนา 

๔. เอกสาร/หลักฐานการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๓ ไป
ปรับปรุงพัฒนา(๑ คะแนน)  
ประกอบด้วย 
    ๔.๑ รายงานสรุปการน าผลการประเมิน  
    ๔.๒ การก าหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมการ
ปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี
ในปีต่อไป 

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งชี้และแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑  แนวทางใด             
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและ             
เสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

 
 
 

มาตรฐานที่ ๗ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๑ มีแผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการก าหนด ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท ท่ีครอบคลุม             
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยเหนือ             
มีการจัดท าแผนการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับแผนแม่บท มีการก าหนดอัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเป้าหมายในการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๑๘ 

 

 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนแม่บท /แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
(แผน ๕ ปี ) และมีการประชาสัมพันธ์ 

๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 
(๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
     ๑.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  แผนแม่บท /แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมถึง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พร้อมทั้ง
อธิบายให้ทราบถึงที่มาและเป้าหมายที่ก าหนด  
     ๑.๒ หลักฐานการมีส่วนร่วมของก าลังพลในการก าหนด หรือ
ทบทวน ฯ ด้วยก าลังพลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 
 

๒. มีแผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนแม่บท 

๒. แผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่ สอดคล้อง
กับแผนแม่บท (ในปีที่ใช้ข้อมูลในการประเมิน) 

๑ 
 

๓. มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการ ๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์            
ข้อที่ ๓ 

๑ 
 

๔. มีการประเมินผลแผนงานและโครงการตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

๔. รายงานผลการประเมินแผนงานและโครงการ ที่สรุปว่าบรรลุ
ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร 

๑ 
 

๕. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา 
แผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

๕. รายงาน/หลักฐานการน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุง พัฒนาแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

๑ 

รวม ๕ 
 
หมายเหตุ : ในการด าเนินงานหากไม่สามารถด าเนินการได้ หรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงาน
ให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับคุณภาพของสถานศึกษา
อย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 

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



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๑๙ 

 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีการจัดท าโครงสร้างของหน่วยงาน 
โครงสร้างการบริหารงาน และการก าหนดหน้าที่
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆภายใน
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 

๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงโครงสร้างของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
     ๑.๑ แผนภูมิโครงสร้างองค์กร แผนภูมิการบริหารงาน และ
แผนภูมิปฏิบัติงาน  
      ๑.๒ ค าสั่ง/การก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ในสถานศึกษาพร้อมก าหนด
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบ  

๑ 
 (๐.๕๐) 

 
 

(๐.๕๐) 
 

๒. ก าลังพลรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนแม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ นโยบายและ
แผนงานของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ ในการ
ด าเนินงาน 

๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการรับรู้เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนแม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ นโยบายและแผนงานของ
สถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ การประชาสัมพันธ์ ให้ก าลังก าลังพลรับรู้ เข้าใจ  
 ๒.๒ สัมภาษณ์ ก าลังพลถึงการรับรู้ และความเข้าใจ  

๑ 
 

๓. มีการด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ี ๓. เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการตามบทบาทหน้าที่
ประกอบด้วย 
      ๓.๑ ผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร และ
ผลการด าเนินงานของคณะท างาน/คณะกรรมการต่างๆ 
      ๓.๒ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/คณะท างานฯ 

๑ 
 

๔. มีการติดตามงานและรายงานอย่างเป็นระบบ
และน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 

๔. หลักฐานการก ากับ ติดตามงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังวงรอบ
การก ากับติดตาม , การประชุม นขต.ฯ, รายงานการประชุม
ติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน 

๑ 
 

๕. ศักยภาพระบบฐานข้อมูลส าหรับผู้บริหารเพ่ือ
การบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๕. ระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการ
บริหารและการพัฒนา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
      ๕.๑ เว็บไซต์ของสถานศึกษา  
      ๕.๒  ระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ (ด้านครูอาจารย์ ก าลังพล 
ด้านหลักสูตร  ข้อมูลผู้เรียน  ผลงานวิชาการ การจัดการความรู้ 
เอกสารต ารา ข้อมูลและสถิติกิจกรรมต่างๆ  ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์เป็นต้น  
      ๕.๓ สัมภาษณ์และสาธิตการเข้าถึงข้อมูลและการน าไปใช้
ประโยชน์ 

๑ 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : ในการด าเนินงานหากไม่สามารถด าเนินการได้ หรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้
รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๓ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการจัดการความรูเพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรูโดยมีการรวบรวมองค์ความรู
ท่ีมีอยู่ในสถานศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาให เป็นระบบ เพื่อใหทุกคนใน
สถานศึกษาสามารถเขาถึงความรูและพัฒนาตนเองใหเป็นผู้รู้ รวมท้ังปฏิบัติงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๒๐ 

 

กระบวนการในการบริหารจัดการความรูประกอบด้วย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู การเขาถึงขอมูลและการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ๑. เอกสารหลักฐานแสดงแผนงานการจัดการความรู้ของ

สถานศึกษา ประกอบด้วย 
     ๑.๑ แผนงาน/โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาที่
ก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน 
     ๑.๒ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ที่ก าหนด
บทบาทหน้าที่  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
 

๒. มีการด าเนินงานจัดการความรู้ตามแผนงาน/
โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ 

๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
จัดการความรู้ที่สถานศึกษาก าหนด 

๑ 
 

๓. มีผลงานที่ได้จากการด าเนินงานแผนงาน/
โครงการ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู ้

๓. ผลงานที่ได้จากการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 
      ๓.๑ ผลงานที่ได้จากเกณฑ์ข้อที่ ๑ อย่างน้อย ๒ เรื่อง  
      ๓.๒ สัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการความรู้   

๑ 
 

๔. มีการน าผลงานที่ได้จากการ จัดการความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ 

๔. เอกสาร/หลักฐานการน าผลงานที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์  เช่น การเผยแพร่ โดยบทความ วารสาร เว็บไซต์          
การบรรยายให้ความรู้  การน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ใช้ใน          
การเรียนการสอน  การปรับปรุงต ารา ปรับปรุงการฝึก ฯลฯ  

๑ 
 

๕. มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการฯ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาจัดการความรู้ 

๕. รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการตามเป้าหมายที่
ก าหนด  
      ๕.๑ ระบุประเด็นส าคัญที่ต้องปรับปรุงพัฒนา  
      ๕.๒ ระบุแนวทางการพัฒนาการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
หมายเหตุ: ในการด าเนินงานหากไม่สามารถด าเนินการได้ หรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้
รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างแท้จริง 

ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 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



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๒๑ 

 

ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของหน่วย ท่ีเน้นความโปร่งใส ความถูกต้องใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดท า
งบประมาณเป็นเอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน 

๑. ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดท างบประมาณเป็น
เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน ที่เป็นปัจจุบัน        

๑ 

๒. จัดท าค าของบประมาณ/เสนอความต้องการ
งบประมาณสอดคล้องกับภารกิจ/แผนงาน/
โครงการที่ก าหนดไว้ และส่ง ยศ.ทบ.ตามเวลาที่
ก าหนด 

๒. เอกสาร/หลักฐานการจัดท าค าของบประมาณตามแผนและ
ทันเวลา 
      ๒.๑ เอกสารเสนอความต้องการเอกสารการจัดท าค าขอ
งบประมาณ/เสนอความต้องการงบประมาณ   
       ๒.๒ หลักฐานการส่งเอกสารฯ ให้ ยศ.ทบ.ตามเวลาที่ก าหนด  

๑ 
 (๐.๕๐) 

 
 (๐.๕๐)  

๓. มีแผนและการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณ
อย่างถูกต้อง  เป็นไปตามระเบียบของ ทบ.    
เน้นความประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน 

๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณ
อย่างถูกต้อง   
       ๓.๑ แสดงแผนการใช้จ่ายตาม ระเบียบของ ทบ. ที่เน้นความ
ประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน 
       ๓.๒ แสดงข้อมูลการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. 

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

 (๐.๕๐) 

๔. มีการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  มีการ
รายงานผล น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ 

๔. รายงานผลการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ             

๑ 
 

๕. มีผลการค านวณงบประมาณเพ่ือแสดง
ศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ 

๕. แสดงวิธีการค านวณ และผลการค านวณ  (ด าเนินการครบ ๓ 
ข้อ เท่ากับ ๑ คะแนน) 
     ๕.๑ ค านวณร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบประมาณที่
ได้รับจัดสรร   
     ๕.๒ ค านวณร้อยละของงบประมาณสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์การฝึก เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้  
ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา     
      ๕.๓ ค านวณร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึก  (ค่าเครื่องช่วย
ฝึก)  ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา            

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
หมายเหตุ : รายละเอียดแต่ละเกณฑ์เป็นไปตามค าอธิบายตัวบ่งชี้และแนวทางในเอกสารค าอธิบาย ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔  แนวทางใด
ที่ไม่สามารถด าเนินการได้ หรือไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและ
เสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาท่ีตรงกับสถานศึกษาอย่างแท้จริง 

 
ตัวบ่งชี้ ๗.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีมีการน าข้อเสนอแนะท่ีได้จากการตรวจสอบและ
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๒๒ 

 

ประเมินคุณภาพการศึกษา ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

 จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา คะแนน 
๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใน ๒ ด้าน 
ประกอบด้วย 
     ๑.๑ ด้านความรู้ของก าลังพลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
     ๑.๒ ด้านการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุง
พัฒนา  

๑ 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมตามข้อ ๑ 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเกณฑ์ข้อที่ ๑ (รายงานให้
ครบทุกแผนงาน/โครงการ กรณีที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้
ให้รายงานเหตุผลให้ทราบด้วย) 

๑ 
 

๓. มีระบบสารสนเทศด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาบน
เว็บไซต์ของสถานศึกษา 

๓. แสดงข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย 
 ๓.๑  ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๓.๒   ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยกรรมการของสถานศึกษาที่
ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ (รายงานการประเมินตนเอง) 
  ๓.๓  แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
  ๓.๔  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่ด าเนินการ 
  ๓.๕  ข้อมูลก าลังพล,การจัดการเรียนการสอน,ทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ (จากตัวบ่งชี้ ๗.๒  เกณฑ์ข้อที่ ๕) 

๑ 
 
 

๔. มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการของโรงเรียน ปีละ ๑ 
ครั้งและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองส่งตามเวลาที่ก าหนด 

๔. เอกสาร/หลักฐานแสดงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด้วย 
     ๔.๑ ค าสั่งแต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ที่ก าหนดหน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบ 
      ๔.๒ เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  
     ๔.๓ รายงานผลการประเมินภายในสถานศึกษาก่อนน ามาจัดท าSAR  
     ๔.๔ ส่ง SAR ตรงตามห้วงระยะเวลาตามที่ ยศ.ทบ. ก าหนด  

๑ 
 

(๐.๒๕) 
 

(๐.๒๕) 
 

(๐.๒๕) 
(๐.๒๕) 

๕. มีการประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม ข้อ ๑ และสรุปผลเพ่ือ
น าไปก าหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป 

๕. เอกสาร/หลักฐานผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาและแนวทาง การปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย 
       ๕.๑ สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการและการน าผลไปปรับปรุง
พัฒนา  
      ๕.๒ สัมภาษณ์หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาถึงผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนด  

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

รวม ๕ 
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๒๓ 

 

หมายเหตุ : ในการด าเนินงานหากไม่สามารถด าเนินการได้ หรือตัวบ่งชี้/เกณฑ์ไม่สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาขอให้
รายงานให้ทราบ ในรายงานการประเมินตนเองและเสนอแนวทางหรือตัวบ่งชี้ที่สะท้อนคุณภาพการศึกษาที่ตรงกับคุณภาพของ
สถานศึกษาอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายเพ่ิมเติม มาตรฐานและตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมิน 
และแนวทาง/การด าเนินงานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  
ระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
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๒๔ 

 

เกณฑ์ที่ ๑  แผนงาน/โครงการ ต้องก าหนดเป้าหมายท่ีชัดเจน ก าหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการ
ติดตามหลังจบการศึกษาของแต่ละหลักสูตร และวิธีการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาการก าหนดห้วงเวลา
การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา(ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๑.๑)  

ตาราง ๑.๑.๑ ห้วงเวลาการจัดเก็บข้อมูลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา (เกณฑ์ท่ี ๑) 

หลักสูตร ปีงบประมาณที่จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๓ 

หลักสูตร 

ท่ีจบการศึกษาใน
ระหว่างวนัท่ี 

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 

เกณฑ์ที่ ๓หัวข้อการประเมินความพึงพอใจให้มีความครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก๑่) ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ 
๒) ด้านทักษะพ้ืนฐานในการท างาน๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

จ านวนแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับกลับคืนแต่ละหลักสูตร (ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๑.๒)โดยน ามาแสดง
เป็นตัวอย่างให้คณะกรรมการทราบหลักสูตรละ๑๐ ฉบับ (ผู้บังคับบัญชา ๕ ฉบับ เพ่ือนร่วมงาน ๕ ฉบับ) กรณีที่ใช้การประเมิน
แบบ online แสดงข้อมูลให้คณะกรรมการทราบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้แต่ต้องสามารถระบุผู้รับการประเมินเป็นรายบุคคล
ได้ 

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 

เกณฑ์ที่ ๔ คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียแต่ละหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนน ๓.๕๑จากคะแนนเต็ม ๕) 
ทุกหลักสูตร (ใช้สูตรการค านวณ ๑.๑.๑ )  

 

 

 

 

 

สูตรการค านวณ ๑.๑.๑   คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียแต่ละหลักสูตร(เกณฑ์ท่ี ๔) 

 

 
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน 

(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา) 
+ 

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละคน 

(ประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน) 

 

 ÷๒ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดท่ีประเมิน จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดท่ี
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๒๕ 

 

ประเมิน 

คะแนนเฉล่ีย หมายถึง คะแนนความพึงพอใจเฉล่ียของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
แต่ละหลักสูตร 

การแปลงเป็นคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนหลักสูตรท้ังหมด เท่ากับ 
๑ คะแนน(ใช้สูตรการค านวณ ๑.๑.๒ ) 
 

สูตรการค านวณ ๑.๑.๒ ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไป(เกณฑ์ท่ี ๔) 

 
 

จ านวนหลักสูตรที่มีคะแนนคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีประเมิน 

ตัวอย่างการค านวณ  
 ผลการประเมินมีคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับดีขึ้นไปจ านวน ๗ หลักสูตรจากจ 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 ปาน

กลาง 
ดี 

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

 จากปัญหาท่ีสถานศึกษามีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนมากและอัตราการได้แบบสอบถามความพึงพอใจ
ท่ีได้กลับคืนมีค่อนข้างต่ ารวมท้ังการเก็บข้อมูลมีข้อจ ากัดด้านเวลา คนและงบประมาณในการติดตามท าให้เป็น
ภาระแก่สถานศึกษาค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรพัฒนาแนวทางการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาโดย การก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง แทนการเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ในการด าเนินการ
และการน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างแท้จริงลดภาระกับสถานศึกษาเพื่อน าทรัพยากรไปใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานแทน  ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แนะน า ไว้  ๒ วิธี ดังนี้ 

 
 
 
 

 วิธีที่ ๑ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง 

ตาราง ๑.๑.๓ตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการก าหนดขนาดตัวอย่าง 

 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอย่าง 
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๒๖ 

 

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 

 
 

ตัวอย่างการค านวณหาขนาดตัวอย่าง 
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๒๗ 

 

 

หมายเหตุ ตัวอย่างนี้ ได้ใช้จ าลองสถานการณ์ว่ามีการเปิดหลักสูตรเดิมทุกปี เปิดในห้วงเวลาเดียวกันทุกปี 
และมีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเท่าเดิมทุกหลักสูตรทุกปี 
 

 
 
 

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.  พัฒนาสัมพันธ์การบริหาร 
  ทรัพยากร(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 
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๒๘ 

 

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   
 น ามากระจาย โดยเฉล่ียจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร จะได้ข้อมูลขนาดตัวอย่างของ
แต่ละหลักสูตร เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนการสุ่มเพื่อจะได้ตัวแทนผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ี
เหมาะสม 

 แบบสอบถามท่ีได้รับคืนจะต้องเท่ากับกลุ่มขนาดตัวอย่าง แต่การปฏิบัติจริงมีข้อจ ากัด จึงได้อนุโลม
ให้ใช้อัตราการได้กลับคืนครบได้แต่จะมีการพัฒนาจ านวนแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนให้สูงขึ้นจนครบหรือได้
มากท่ีสุดต่อไปในแต่ละปี ตามตารางท่ี ๑.๑.๒ ต่อไปแล้วน ามาค านวณจ านวนแบบสอบถามท่ีจะต้องได้รับ
กลับคืนในปีนั้น   ว่าก าหนดให้เป็นร้อยละเท่าใดตัวอย่าง ปี ๒๕๖๐  

 ในปี ๒๕๖๐   - มีผู้จบการศึกษา รวมทุกหลักสูตร             = ๖๐๓ นาย 

     - จากการใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่าง    = ๒๓๔ นาย 

      - ห้วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูลปี ๒๕๖๐ ตามตารางท่ี ๑.๑.๑ 

    มี ๖ หลักสูตร จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม            = ๗๕ นาย 

 ดังนั้น จ านวนแบบสอบถามท่ีได้กลับคืน หลักสูตรที่ 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, ในป ี๖๑ ไม่เก็บเพราะจะเข้าวงรอบในปี ๖๒ ปี ๖๒=๒๐ ฉบับ ปี ๖๓ =  ๒๓ ฉบับ และปี๖๔ ไม่น้อยกว่า 
๒๕ ฉบับ ตามล าดับ 

 กรณีท่ีหลักสูตรที่มีผู้เข้ารับการศึกษาไม่ถึง ๒๐ นาย ให้ประเมินประชากรท้ังหมด โดยให้ใช้อัตราการ
ได้กลับคืนในแต่ละปี ตามตาราง ๑.๑.๒  
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๒๙ 

 

ตัวบ่งชี ้๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

เกณฑ์ที่ ๑ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร :ใช้วัดผู้ส าเร็จการศึกษาช่วงท้ายของ
หลักสูตรก่อนจบการศึกษาเป็นช่วงเวลาท่ีสถานศึกษาพิจารณาว่ามีความเหมาะสมก่อนจบการศึกษาและ
กลับไปปฏิบัติหน้าท่ี  
 การก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา : สถานศึกษาควรพิจารณาน าจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร/วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคุณสมบัติตามหมายเลข ชกท. ท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับเมื่อส าเร็จ
ตามหลักสูตร (ถ้ามี ) มาใช้ท้ังนี้  การก าหนดคุณสมบัติควรก าหนดให้ครอบคลุม ท้ัง  ๓ ด้าน  ไ ด้แก่                      
๑) ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ  ๒) ด้านทักษะพื้นฐานในการท างาน (จากประสบการณ์ในการ
ฝึกปฏิบัติ) และ ๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม หรือสรุปว่า มี Knowledge , Practice/Skill, 
Personality/Attitude จึงจะมีความสมบูรณ์ 

เกณฑ์ที่ ๒ แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับกลับคืนแต่ละหลักสูตรแสดง
เป็นตัวอย่างให้ทราบหลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (ระบุช่ือผู้ส าเร็จการศึกษา) แบ่งเป็นประเมินโดยตนเอง ๕ ฉบับ 
ประเมินโดยครู อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการท่ีสถานศึกษาก าหนด ๕ ฉบับ หรือหากสถานศึกษา
ใช้แบบประเมินฉบับเดียวกัน ใช้ ๕ ฉบับได้ กรณีท่ีสถานศึกษาใช้การประเมินแบบ online ให้แสดงข้อมูลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีข้อมูลรายบุคคล และข้อมูลสรุป 

แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตาราง ๑.๒.๑ ตัวอย่าง ตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร 
(เกณฑ์ท่ี ๓) 

 

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
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                      
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๓๐ 

 

 

คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
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 

๒) ด้านทักษะ
พ้ืนฐาน 
๒.๑ ................... 

                     

๒.๒ ...................                      

รวม                      

๓) ด้าน
บุคลิกภาพและ
คุณธรรม
จริยธรรม 
๓.๑ ................... 

                     

๓.๒ ...................                      

รวม                      

รวม ทั้ง ๓ 
ด้าน 

                     

ตาราง ๑.๒.๒ ตัวอย่างตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเรจ็การศึกษาทุกหลักสูตร  ( เกณฑ์ที่ 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 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษามผีลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร X ๑๐๐ 

 จ านวนผู้เรียนทั้งหมดทุกหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๙๐จ านวนผู้เรียนทั้งหมดทุกหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมินเท่ากับ ๒ คะแนน 

 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๓๑ 

 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 

มีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

เกณฑ์ที่ ๑ ก าหนดสมรรถนะ /คุณวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะของครูอาจารย์           
ท่ีต้องการ เช่น ด้านการศึกษา การผ่านการอบรมหลักสูตรใดบ้าง , ด้านประสบการณ์ ผ่านการท างาน                
ในต าแหน่งใด/ประสบการณ์การปฏิบัติงานใดบ้างท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะของครูอาจารย์ที่ต้องการ  โดยเมื่อ
ก าหนด มาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะ ของครู  อาจารย์แล้วต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้
เป็นมาตรฐาน/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 าแนวคิดของศาสตราจารย์ David C. 
McClelland นักจิตวิทยามหาวิทยาลัย Harvard ท่ีมี ๕ องค์ประกอบ มาใช้ก็ได้  ได้แก่ ๑) Knowledge : 
ความรู้ท่ีเป็นสาระส าคัญ ๒) Skill : ทักษะ ๓) Self-Concept : เจตคติ ค่านิยม ความคิดความอ่าน ๔) Traits : 
บุคลิกภาพลักษณะประจ าตัวของบุคคล ๕) Motive/Attitude : แรงจูงใจ/เจตคติ เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับ
ภายในท่ีจะไปสู่เป้าหมายหรือความส าเร็จ  หรืออาจใช้แนวคิดอื่นได้ท่ีจะสะท้อนว่าสถานศึกษามีครู อาจารย์          
ท่ีมีคุณภาพเป็นตามมาตรฐานท่ีควรจะเป็น (กรณีท่ีใช้ประสบการณ์ ต้องมีประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับวิชา            
ท่ีสอนอย่างน้อย ๑ ปี) 
เกณฑ์ที่ ๓ ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ท่ีแสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ 
ของครู อาจารย์ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด :ควรแสดงข้อมูลให้ครบตามตัวอย่าง หรือมากกว่าท่ีก าหนดได้ โดย
แสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆตามความสะดวกในการใช้งาน เช่น เอกสาร, file ข้อมูล Excel, หรือบันทึกใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 

เกณฑ์ที่ ๕ ให้ครู อาจารย์ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินครู อาจารย์ตามระเบียบ/ข้อก าหนด/คู่มือ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูท่ี 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                
เป็นแผนภูมิพร้อมค าอธิบายได้ ฯลฯ ตามความเข้าใจและความสะดวกในการใช้ 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๓๒ 

 

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

รายการแต่ละด้าน มาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะหลักของครู อาจารย์ที่ทุกคนต้องมี 

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

๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

๒) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓) ด้านคุณธรรม   
    จริยธรรม 

๑)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒) ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้าน อื่นๆ  

ตาราง ๒.๑.๒  ตัวอย่างแนวทางการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะประจ าสายงานของ ครู อาจารย์ รร............... 
 

แผนกวิชา คุณวุฒิ/ความรู้เฉพาะ ประสบการณ์เฉพาะ อื่นๆ 

๑. ฝ่ายอ านวยการ ๑)........................................... 
๒).......................................... 

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

 

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

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

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

 

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

๓. ยุทธวิธี ๑).......................................... 
๒).......................................... 

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

 

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

๔. ซ่อมบ ารุง ๑).......................................... 
๒).......................................... 

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

 

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

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

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

 

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

๖. อาวุธ ๑).......................................... 
๒).......................................... 

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

 

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

๗. อากาศยานไร้    
  คนขับ 

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

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

 

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

๘. การบิน ๑).......................................... 
๒).......................................... 

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

 

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

หมายเหตุ   ท่ีมาของช่ือแผนกวิชาใช้ข้อมูลจาก รร.การบิน ทบ. มาแสดงเป็นตัวอย่าง  การก าหนดแผนกวิชาใช้
ตามโครงสร้างการจัดหน่วยของแต่ละสถานศึกษา 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๓๓ 

 

ตาราง ๒.๑.๓ ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลครูอาจารย์ท่ีแสดงถึงคุณวุฒิความรู้ความสามารถความเช่ียวชาญ และ 

        ประสบการณ์ ของครู อาจารย์ ตามมาตรฐานท่ีก าหนดแต่ละแผนกวิชา (เกณฑ์ท่ี ๓) 
 

ยศ-ชื่อ สกุล ต าแหน่ง วิชาที่
สอน 

ความรู้/คุณวุฒิ
การศึกษา 

ประสบการณ์ สรุปสมรรถนะตรงตามที่
ก าหนด 

ทาง
ทหาร 

ทางพล
เรือน 

การสอน ด้าน
อื่นๆ 

ตรง ไม่ตรง หมาย
เหตุ 

          
          
          
          

 

สูตรการค านวณ ๒.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามท่ีก าหนด
(เกณฑ์ท่ี ๔) 
 จ านวนครูอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามท่ีก าหนด 

X ๑๐๐ 
 

จ านวนครู อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน(ตามค าส่ังแต่งต้ังของสถานศึกษา) 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครู อาจารย์ที่ปฏิบัติงานเท่ากับ ๑ คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ครู อาจารยแ์ละบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

เกณฑ์ที่ ๒ การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  ได้แก่ การอบรม การศึกษาเพิ่มเติม การอบรม การศึกษาตาม
หลักสูตร การเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือสัมมนา การศึกษาดูงาน การน าเสนอผลงาน การปฏิบัติหน้าท่ีพิเศษท่ี
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร วิชาท่ีสอน การพัฒนาทักษะต่างๆ /การบริหารที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการท างาน
ได้ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเองหรือหน่วยงานภายนอก 

แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตาราง ๒.๒.๑ ตัวอย่างตารางบัญชีรายช่ือครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ (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
สน

ับส
นุน

ฯ 

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

  

๒.       

   

๓.       

   

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๓๔ 

 

ตาราง ๒.๒.๒ ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (เกณฑ์ท่ี ๒) 
 

ล าดับ รายชื่อ 

ครู
  

อา
จา

รย
์ 

บุค
ลา

กร
ฯ

สน
ั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

นบั
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 

 
√ 

     
 

            

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

 

 

จ านวนครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท่ีได้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม 

อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ช่ัวโมง /คน/ป ี X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน 

 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงาน 
เท่ากับ ๑ คะแนน 
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๓๕ 

 

สูตรการค านวณ ๒.๒.๒  ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท่ีได้รับการอบรม/ศึกษา
เพิ่มเติมน ามาใช้ประโยชน์ (เกณฑ์ท่ี ๓) 
 

 

 

จ านวนครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท่ีได้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม 

แล้วน ามาใช้ประโยชน์ X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ านวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับ
การอบรม/ศึกษาเพิ่มเติมฯ เท่ากับ ๑ คะแนน 
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๓๖ 

 

ตัวบ่งชี้  ๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

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

แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตาราง๓.๑.๑ตัวอย่าง 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 ควร
ใช้วิธีการ 
Discussionกับ
เพื่อน อาจารย์ 
และผู้เชี่ยวชาญ 
มากกว่า  
 

- ควรเพิ่มการเรียน

ด้วยCase 
study ที่เป็น

สถานการณ์จริงที่เป็น 

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 
 

-ปรับชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติการ
สืบค้นข้อมูลด้วยระบบพี่เลี้ยงหา
ข่าวเพื่อเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน
จริง 
- ปรับเน้ือหาให้ทันสมัย 
 

- ปรับกระบวนการฝึกให้มีการ 
AAR หลังการฝึกทุกกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และให้ผู้เรียนได้ทบทวน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามความ
เข้าใจของตนเองตาม  
Constructivism Theory 
 

- ปรับรูปแบบการบรรยาย
พิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นการให้
ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพื่อ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแทน ท า
ให้ผู้เรียนได้เตรียมการล่วงหน้า 
- ปรับรูปแบบการสอบในวิชา.....
ด้วยการสัมภาษณ์และการ
น าเสนอรายงานจากการค้นคว้า
รายบุคคล 

  

1 
มี.

ค.
59
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๓๗ 

 

สูตรการค านวณ ๓.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 

 
 

จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดการศึกษาได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากวันท่ีอนุมัติครั้งสุดท้าย 
X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีเปิดการศึกษาในปีเดียวกัน 

การแปลผลคะแนน :ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๑.๒ 
 

ตาราง ๓.๑.๒ คะแนนเกณฑ์ท่ี ๔ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้คะแนน 

 

 

ปีงบประมาณ 

จ านวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาได้รับการอนุมัติ  
ไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากวันที่อนุมัติคร้ังสุดท้าย 

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 
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๓๘ 

 

ตัวบ่งชี้  ๓.๒ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

เกณฑ์ที่ ๑ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) หมายถึง โครงสรางของรายวิชาแตละรายวิชาท่ีประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคัญๆ คือ 

 ๑) ลักษณะและขอมูลท่ัวไปของรายวิชา (ช่ือรายวิชา จ านวนหนวยกิต) 
 ๒) สวนประกอบของรายวิชา (ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคของรายวิชา ลักษณะกิจกรรมการเรียน

การสอนและช่ัวโมง) 
 ๓) หัวขอการสอนตลอดหลักสูตร  
 ๔) การประเมินผล 

 ๕) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 ๖) อาจมีการเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความจ าเปนและความเหมาะสมของลักษณะวิชา 

การแสดงเล่มหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอน เพื่อน ามาพิจารณาความสอดคล้องของประมวลรายวิชา
และแผนการสอน  

ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร(ตอนท่ี ๔) ให้ด าเนินการในวิชาท่ีมีหน่วยกิตทุกวิชา 
โดย คณะกรรมการจะสุ่มประเมิน หลักสูตรละ ๑ วิชา  

แผนการสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับประมวลรายวิชา คณะกรรมการจะสุ่มประเมิน             
แผนการสอน ๑ แผนการสอน 

เกณฑ์ที่ ๒ บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง :บันทึกท้ังกรณีท่ีสอนได้ตามแผนและไม่เป็นไปตามแผนเพื่อหา
แนวทางแก้ไขต่อไปใช้แนวทางตามตัวอย่างตามตัวอย่างท่ี 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 านวน๑๙ช่ัวโมง จ านวน๑.หน่วยกิต 
๓. แผนกวิชาที่รับผิดชอบ: xxxxxx xxxxxx  
๔. ครู อาจารย์ผู้สอน : ๑.xxxxxxxxxxxx 

๒. xxxxxxxxxxxx 
๓. xxxxxxxxxxxx 

๕. ความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์รายวิชา:  
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการจัดส่วนราชการของ ทบ. หลักการพื้นฐาน
การรบและโครงสร้างสนามรบ ระเบียบการน าหน่วย ความหมาย หลักนิยมและตัวอย่างของการปฏิบัติการข่าวสาร 
และหลักนิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริม
ทักษะความรู้ความสามารถของความเป็นผู้น าและกรรมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ  
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๓๙ 

 

๖. ตารางการจัดการเรียนการสอน (น ามาจากหลักสตูร) 

 

ล าดับ 

 

วัน/เดือน/ป ี

(จ านวน
ชั่วโมง) 

 

หัวข้อการเรียน/ขอบเขตการสอน 

วิธีการสอน  

สื่อเอกสาร ต ารา 

 

ผู้สอน 

บร
รย

าย
 

ปฏ
ิบัติ

 
ศึก

ษา
ด้ว

ยต
นเอ

ง 

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

การจัดกองทัพบก 
-ภารกิจ หน้าท่ีตามกฎหมาย 
-ความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก 

   √ 

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

พ.ท.
XXXX 

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

หลักพ้ืนฐานการรบ 
-หลักการพ้ืนฐานสนามรบ 
-หลักการพ้ืนฐานด้านยุทธวิธี รุก รับ ร่น ถอย 
- โครงสร้างสนามรบ 
 

   √ 

  -รส...... 
-CAI พ้ืนฐานการรบ 
-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง..... 

พ.ต.
XXXX 

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

ระเบียบการน าหน่วย 
-ข้ันตอนการปฏิบัติตามระเบียบการน าหน่วย
ของ ผบ.ร้อย  
 

   √ 

   √ 

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

พ.ต.
XXXX 

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

การอ่านแผนที่เข็มทิศ 
-ส่วนประกอบ ต่างๆ ของเข็มทิศและการใช้เข็มทิศ 
-ชนิดของแผนที่ รายละเอียดของระวาง 
การหาต าแหน่งที่อยู่ 
 

   √ 

   √ 

 -รส...... 
-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง..... 
-เว็บไซต์...... 

ร.อ.
XXXX 

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

การอ่านแผนที่เข็มทิศ 
-การใช้เครื่องหาพิกัดดาวเทียม 
-ความสูงทรวดทรง สัญลักษณ์ทางทหาร 
 

   √ 

   √ 

   √ 
-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง..... 
-เว็บไซต์...... 
-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)  
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๔๐ 

 

๖. วิธีการเรียนการสอน : 
 ปลูกฝังการเสริมสรา้งทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง
โดย การศึกษาในห้องเรียนการฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะ และใช้กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ และวางแผนแก้ปัญหา 
 ๗. วิธีการวัดและประเมินผล : 
 ๗.๑ ความมีวินัย (เข้าเรียนทุกครั้ง ตรงเวลา๕ % มารยาท/การแต่งกาย๕ %) ๑๐% 
 ๗.๒ บันทึกการเรียนรู้ท้ายช่ัวโมง (ครั้งละ ๒% รวมแล้วไม่เกิน ๑๐ %)  ๑๐% 
 ๗.๓ ความมีส่วนร่วมในชันเรียน (การถามค าถาม/การตอบค าถาม)  ๑๐%  
 ๗.๔ อ่านหนังสือนอกเวลา/เอกสาร/วารสาร๑ 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 านวน๑๙ช่ัวโมง จ านวน ๑ หน่วยกิต 
๓. แผนกวิชาที่รับผิดชอบ: xxxxxx xxxxxx  
๔. ครู อาจารย์ผู้สอน : xxxxxxxxxxxx 
๕. ครั้งที่สอน  : ๑  เร่ือง : การจัดกองทัพบก เวลา   ๒     ช่ัวโมง 

 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๔๑ 

 

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

๗. เนื้อหา/สาระส าคัญ 
ภารกิจ หน้าท่ี ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก              .                                          

๘. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน 
๙. มีความรู้ (K)เรื่อง ภารกิจ หน้าท่ีตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก. 

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

หรือไม่อย่างไร  ถ้าไม่ถูกต้องจะต้องเป็นอย่างไรเพราะอะไร      . 

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. แหล่งเรียนรู้ในหรือนอกสถานที่   ไม่ม ี
๑๕. การวัดและประเมินผล 

วิธีการวัดและประเมินผล ค าถามท้ายช่ัวโมง ๒ ข้อ 
๑)ให้ผู้เรียนเขียนโครงสร้างหน่วยของตนเองว่าสัมพันธ์/เช่ือมโยงกับหน่วยงานของเพื่อนท่ีน่ังข้างเคียงอย่างไร                
๒)การจัดหน่วย ของหน่วยท่ีผู้เรียนสังกัดอยู่มีการด าเนินการตามพันธกิจของ ทบ.๕ ประการอย่างไรบ้าง                                                                                                                       
เครื่องมือ   กระดาษค าถาม-ค าตอบ. 

๑๖. เกณฑ์การประเมิน  สามารถตอบได้ท้ัง ๒ ข้อ. 
๑๗. กิจกรรมเสนอแนะ  ให้ผู้เรียนน าใบงานกรณีศึกษาท่ีเพื่อนวิเคราะห์ในช่ัวโมงแล้วกลับไปพิจารณาว่าเห็นด้วย 

หรือไม่อย่างไร 
๑๘. บันทึกผลหลังการสอน 

สรุปผลการเรียนการสอน: ผู้เรียนมีความตั้งใจ สามารถตอบค าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง
ภารกิจ หน้าท่ีตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบกในห้องเรียนได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สถานการณ์จากกรณีศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความกระตือรือร้น  ผู้เรียนมีการถามค าถาม ๕ ค าถาม และเพื่อน
นักเรียนช่วยตอบและครูช่วยเสริมและสรุปความคิดรวบยอดตามวัตถุประสงค์การจัดการเรียนรู้ในช่ัวโมงเช่ือมโยงกับ
เป้าหมายของวิชาและหลักสูตร 
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 
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๔๒ 

 

 
ด้านเกิดทักษะ (P) 
ปัญหา            : ในภาพรวมผู้เรียนสามารถร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาได้แต่มีปัญหากรณีที่ต้อง 
                      วิเคราะห์เอง  เกิดความไม่มั่นใจ หรือต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์นาน กังวลกับ   
                      ความผิดพลาด 
แนวทางแก้ไข :  ฝึกการคิดและตัดสินใจอย่างรวดเร็วทันเวลา โดยศึกษาให้เข้าใจก่อนเข้าเรียนเพื่อ   
                     เตรียมความพร้อมก่อนการเรียนในห้อง 
ด้านเจตคติ  ค่านิยม  คุณธรรมจริยธรรม (A) 
ปัญหา  : ในภาพรวมไม่มีปัญหา มีการแสดงความคิดเห็น การฟังและการถกแถลงกรณี                       
                    ท่ีไม่เห็นด้วย  อย่างมีมารยาทให้เกียรติ ไม่มีการลอกงานกันในห้องเรียน 
 
 
 
 

ลงช่ือ................................................................ผู้สอน   
                (.....................................................) 
                                                                                วันท่ี……………………………….. 

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

 (.....................................................) 
     วันท่ี……………………………….. 
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๔๓ 

 

ตัวบ่งชี้  ๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 

ตาราง ๓.๔.๑ รายละเอียดส าหรับการให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๓มีการด 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 าหนดเป้าหมายและ
แนวทางการปฏิบัติว่าจะด าเนินการในหลักสูตรใดและมีการ
เตรียมการอย่างไร 

√ 
๑ คะแนน 
 

    

๒. มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
- รร.เหล่าสายวิทยาการ  ด าเนินการในหลักสูตรตาม

แนวทางรับราชการ 
- รร.หน่วยสายวิทยาการ  ด าเนินการในหลักสูตรเพ่ิมพูน

ความรู้รายละเอียดการด าเนินการ  แต่ละปีดังน้ี 

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

 

๒.๑  มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม(๑ หลักสูตร) 
- 

๑ คะแนน 
√    

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

๑ คะแนน 
√  

 
 

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

๑ คะแนน 
√ 

 
 

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

๑ คะแนน 
√ 
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๔๔ 

 

ตาราง ๓.๔.๒ รายละเอียดส าหรับการให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๔ มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนา 
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน 
 

ปีงบประมาณ ปี ๒๕๖๐ ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ 

๑.มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการน าผลจากการวัด
และประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงพัฒนาการจัดเรียน
การสอน/หลักสูตร/เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในรุ่นต่อไป 

√ 
๑ คะแนน 
 

    

๒. มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม (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 าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
     (๑ หลักสูตร) - 

๑ คะแนน 
√    

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

๑ คะแนน 
√  

 
 

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

๑ คะแนน 
√ 

 
 

๒.๔ มีการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม 
   (ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนหลักสูตร...)      
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๔๕ 

 

ตัวบ่งชี้  ๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

เกณฑ์ที่ ๑ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน  ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ต ารา แนวสอน 
โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ส่ือการสอนต่างๆ เครื่องมือทดลอง ห้องปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ์การฝึก
ปฏิบัติ/เครื่องช่วยฝึก  สนามฝึก/แหล่งฝึกปฏิบัติ  แหล่งเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี               
การให้บริการ  Internet  รวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเกณฑ์ท่ี ๑ เรื่องการแสดงบัญชีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ประเภท 

ต่างๆท่ีแสดงถึงความพร้อม  ความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร นั้น กรณีท่ีไม่พร้อม หรือ 
ไม่เพียงพอให้ระบุความต้องการเพิ่มเติมไว้ด้วยท้ังนี้ไม่มีผลต่อการให้คะแนน 
เกณฑ์ที่ ๔ วิธีการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน  สถานศึกษาสามารถพิจารณา
วิธีการในการประเมินแต่ละหลักสูตรได้ตามตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา เช่น  ใช้แบบสอบถาม 
การประชุม การสัมภาษณ์ ฯลฯ  

สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน  
สูตรการค านวณ ๓.๕.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ฯ 

 
 

จ านวนหลักสูตรที่มีการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ฯ 
X ๑๐๐ 

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีจัดการศึกษาในปีนั้น 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ ๘๐เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                       ๕–  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                       โรงเรียนการบินทหารบก 

๔๖ 

 

ตัวบ่งชี ้ ๓.๖ การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 

เกณฑ์ที่ ๑ แผนงาน/โครงการเป็นไปตามความเหมาะสมของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับพันธกิจ
นโยบาย หลักสูตร และเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดเป้าหมายของแผนงาน/โครงการท่ีชัดเจน 
เกณฑ์ที่ ๒ การน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระบุให้ชัดเจนว่าใช้วิทยาการเรื่องใด
และใช้เทคโนโลยีใด  ตัวอย่าง หลักฐานได้แก่ บันทึกในแผนการเตรียมสอนและท้ายแผนการสอน  ภาพถ่าย
กิจกรรม  การสาธิตการใช้วิทยาการและเทคโนโลย ีเป็นต้น 

แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

ตาราง ๓.๖.๑ ตัวอย่าง แนวทางการจัดท าตารางสรุปข้อมูลจัดการเรียนการสอนท่ีน าวิทยาการและเทคโนโลยีมา
ใช้และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
 

รายชื่อ อาจารย์ผู้สอน หลักสูตร/วิชา/เนื้อหา/ วิทยาการและ
เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ 

ผลการน าวิทยาการและ
เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ 

แนวทางการปรบัปรุง
พัฒนาต่อไป 

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

- เคร่ืองหาพิกัด
สัญญาณดาวเทียม GPS 
ย่ีห้อ GARMINรุ่น 
OREGON 650 

ข้อดี ผู้เรียนมีความสนใจใน
การเรียนสามารถแก้ปัญหา
โจทย์และปฏิบัติได้ตามเวลาที่
ก าหนด 
ข้อจ ากัด 
การสาธิตในห้องเรียนมีปัญหา
เร่ืองสัญญาณและจ านวน
เคร่ืองต่อผู้เรียน ๑:๑๐ 
(มาตรฐาน ๑:๔) 

-ดู VDO สาธิตในห้องเรียน 
-ปรับการสาธิตเป็นที่สนาม
หน้าห้องเรียน 
-ขอยืม GPS จาก หน่วย.......
จ านวน...........เคร่ือง  และ
ประชุมพิจารณาเสนอความ
ต้องการในแผนจัดหาต่อไป 

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

- องค์ความรู้ในสร้าง 
สะพานเพื่อการใช้ใน
การช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

ข้อดี ฝึกผู้เรียนให้คิดวิเคราะห์ 
ความเชื่อมโยงของการสร้าง
สะพานเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางยุทธวิธีมา
ประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณภัย 
ข้อจ ากัดสื่อการสอนไม่ชัดเจน
(ใช้ภาพสะพาน) 

-ปรับเป็นคลิป VDO การ
สร้างสะพานและให้ผู้เรียน
ค้นหาคลปิ VDO 
สถานการณ์สาธารณภัย
ต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและได้คิดวิเคราะห์การ
น าไปใชไ้ด้ชัดเจนย่ิงขึ้น 

๓.      
 

หมายเหตุ  การสรุปข้อมูล  อาจารย์ ๑ นาย ต่อ ๑ เรื่อง ให้สรุปแต่ละแผนกวิชาก่อน แล้วสรุปเป็นภาพรวม
ของสถานศึกษา  
สูตรการค านวณ  ๓.๖.๑ ร้อยละของครู อาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ท่ีพัฒนาขึ้นหรือผลจาก
บุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 

 

จ านวนของครู อาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ท่ีพัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคล
หรือหน่วยงานอืน่ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน X ๑๐๐ 

จ านวนครู อาจารย์ทั้งหมดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอน 

การแปลผลคะแนน : ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๖.๑ 
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๔๗ 

 

ตาราง ๓.๖.๑ การให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๕ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้คะแนน  

 

ปีงบประมาณ 

ร้อยละของครู อาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผล
จากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาการเรียน

การสอน 

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 

 

ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนนุการสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ 
และน ามาใช้ประโยชน ์

เกณฑ์ที่ ๑ แผนงานและหรือโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/สร้างสรรค์เป็นไปตามความต้องการหรือ
ความพร้อมของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพให้
ชัดเจน 
 สถานศึกษาต้องก าหนดประเภทผลงานทางวิชาการให้ชัดเจนว่า สถานศึกษาต้องการ ท่ีจะผลิต 
ปรับปรุง พัฒนา หรือเรียบเรียงมีอะไรบ้าง 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 ปี
ขึ้นไป 

แนวทางการจัดท าข้อมูล สูตรการค านวณและเกณฑ์การให้คะแนน 

สูตรการค านวณ ๔.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ 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) 
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๔๘ 

 

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

 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริการวิชาการตามความช านาญและความพร้อมของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ทบ./ชุมชน/สังคม 
  

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

 ตัวอย่าง  กิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การสอนนอกหน่วย  การร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะต่างๆ
การเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ในช่องทางต่างๆ  การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การสาธิต เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การเป็นล่ามภาษา การบรรยายให้ความรู้หรือการสาธิตให้แก่            
คณะศึกษาท่ีมาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน การไปประชุมให้ความเห็นในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความช านาญของ
สถานศึกษา 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) 
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๔๙ 

 

ตาราง ๕.๑.๑ ตารางก าหนดคะแนน ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีส่วนร่วมในการด าเนิน 
กิจกรรมการบริการทางวิชาการตามปีงบประมาณ 

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 

 
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี 
ค าอธิบายเกณฑ์การประเมิน 
เกณฑ์ที่ ๑ และ เกณฑ์ที่ ๒ สถานศึกษาจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เข้าร่วม กิจกรรมปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองท่ีดีผ่านการท ากิจกรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย                  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ๒) ด้านเสริมสร้าง พัฒนาภาวะผู้น าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ             
๓) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๕) ด้านการกีฬาและนันทนาการท้ังนี้ 
สถานศึกษาจะต้องด าเนินกิจกรรมอย่างน้อย ๓ ใน ๕ ด้านด้านท่ี ๑ และ ๒ จะต้องด าเนินการทุกหน่วย ส าหรับ
ด้านท่ี ๓ - ๕ ให้เลือกด าเนินการได้ ๑ ด้าน 

 การให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๑  
 - ถ้ามีแผนการจัดกิจกรรมครบ ๓ ด้าน เท่ากับ ๑ คะแนน ถ้ามี ๒ ด้าน เท่ากับ (๐.๕๐ คะแนน) 
ถ้ามี ๑ ด้าน  (๐.๒๕ คะแนน)  

 การให้คะแนนในเกณฑ์ท่ี ๒  
 - ถ้ามีการจัดกิจกรรมครบ ๓ ด้าน เท่ากับ ๒ คะแนน ถ้ามี ๒ ด้าน เท่ากับ (๑ คะแนน) ถ้ามี ๑ 
ด้าน  (๐.๕๐ คะแนน) 
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๕๐ 

 

ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 

เกณฑ์ที่ ๑ – ๕ 
กระบวนการงบประมาณของ ทบ. ประกอบด้วย   

 ภาคการจัดท างบประมาณ = การจัดท ากรอบงบประมาค าของบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณ 

 ภาคการบริหารงบประมาณ= การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  การขอเงินประจ างวด การส่ัง
จ่ายงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ 

 ภาคการติดตามและประเมินผล = การติดตามการด าเนินงาน การประเมินผลด้านกระบวนการท างาน
และด้านผลการด 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 าที่ใช้ ค าจ ากัดความ 

เงินเหลือจ่ายสุทธิ   เงินเหลือส่งคืน ทบ. 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติท้ังในแผน และนอกแผนงบประมาณ 

งบค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน/
โสตทัศนูปกรณ์,ค่าอุปกรณ์การฝึก/
เครื่องช่วยฝึก   

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือเพื่อสร้าง- 
องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน  เช่น  โปรเจคเตอร์,คอมพิวเตอร์,  
เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนอื่นๆ 

งบค่านวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้   

งบประมาณท่ีใช้จ่ายเพื่อ การสร้างความรู้ให้กับผู้เรียน  เช่น  ค่าจัดหาหนังสือส าหรับห้องสมุด 
ค่าสารสนเทศ, ค่าอินเตอร์เน็ตส าหรับบริการผู้เรียน  ค่าจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

งบประมาณวัสดุฝึก/ 

ค่าเครื่องช่วยฝึก   

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาและการจัดการเรียนการ
สอน  รวมท้ังใช้เพื่อจัดท า/ซื้อต าราเรียน  รวมท้ัง สป.๓, สป.๕, เป้า 

งบประมาณส าหรับการพัฒนา       
ครู-อาจารย์ และบุคลากรใน รร.  

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ของบุคลากร   

งบด าเนินการจัดการศึกษา  หรือ
งบด าเนินการ 

งบรายจ่ายท่ีก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจ า ได้แก่ ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย   ค่าวัสดุ   ค่าสาธารณูปโภคและให้หมายรวมถึง  รายจ่ายท่ีให้ใช้จ่ายจากงบ
รายจ่ายอื่นใดเพื่อการบริหารงานประจ า  ซึ่งมิใช่รายจ่ายในงบบุคลากร  
งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน  หรือ งบรายจ่ายอื่น 
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๕๑ 

 

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 าแนกตามงบรายจา่ย 
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, ระบบสารสนเทศต่องบด 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 
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๑ 

บทที่  ๖ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา 

  ก าหนดการประเมนิคณุภาพการศกึษาสถานศกึษาของ ทบ.จ านวน ๓๐ หน่วย 
ตารางท่ี ๑ ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของทบ.  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ล าดับ วัน เดือน ป ี สถานศึกษา หมายเหตุ 
๑.  วันอังคารที่  ๓  เม.ย.๖๑ วพบ.   
๒.  วันพุธท่ี  ๔  เม.ย.๖๑ รร.สบ.สบ.ทบ.  
๓.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๕  เม.ย.๖๑ รร.กง.กง.ทบ.   
๔.  วันอังคารที่  ๑๐  เม.ย.๖๑ รร.กบ.ทบ.   
๕.  วันพุธท่ี  ๑๑  เม.ย.๖๑ รร.กร.กร.ทบ.   
๖.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๙  เม.ย.๖๑ วทบ.   
๗.  วันศุกร์ท่ี  ๒๐  เม.ย.๖๑ รร.สธ.ทบ.   
๘.  วันอังคารที่  ๒๔  เม.ย.๖๑ ศภษ.ยศ.ทบ.   
๙.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๖  เม.ย.๖๑ กอศจ.ยศ.ทบ.   

๑๐.  วันอังคารที่  ๑  พ.ค.๖๑ รร.สร.พบ.   
๑๑.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๓  พ.ค.๖๑ รร.สห.สห.ทบ.   
๑๒.  วันอังคารที่  ๘  พ.ค.๖๑ รร.ส.สส.   
๑๓.  วันอังคารที่  ๑๕  พ.ค.๖๑ รร.สพ.สพ.ทบ.   
๑๔.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๗  พ.ค.๖๑ รร.พธ.พธ.ทบ.   
๑๕.  วันอังคารที่  ๒๒  พ.ค.๖๑ รร.วศ.ทบ.   
๑๖.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๔  พ.ค.๖๑ รร.ขส.ขส.ทบ.   
๑๗.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๓๑  พ.ค.๖๑ รร.ขว.ทบ.   
๑๘.  วันอังคารที่  ๕  มิ.ย.๖๑ รร.กส.กส.ทบ.   
๑๙.  วันพุธท่ี  ๑๓  มิ.ย.๖๑ รร.ม.ศม.  
๒๐.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๔  มิ.ย.๖๑ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.  
๒๑.  วันอังคารที่  ๑๙  มิ.ย.๖๑ รร.สพศ.ศสพ.  
๒๒.  วันพุธท่ี  ๒๐  มิ.ย.๖๑ รร.ป.ศป.  
๒๓.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๑  มิ.ย.๖๑ รร.การบิน ทบ.  
๒๔.  วันอังคารที่  ๒๖  มิ.ย.๖๑ รร.ช.กช.  
๒๕.  วันพุธท่ี  ๒๗  มิ.ย.๖๑ รร.ร.ศร.  
๒๖.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๘  มิ.ย.๖๑ รร.กสร.ศสร.  
๒๗.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๒  ก.ค.๖๑ รร.นส.ทบ.  
๒๘.  วันอังคารที่  ๑๗  ก.ค.๖๑ รร.ดย.ทบ.  
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๒ 

๒๙.  วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๙  ก.ค.๖๑ วพม.  
๓๐.  วันจันทร์ท่ี  ๒๓  ก.ค.๖๑ รร.จปร.  

ก าหนดการส่งรายงานการประเมนิตนเอง (Self-Assessment Report : SAR ) 
ของสถานศกึษา ให้ ยศ.ทบ. 

ตารางท่ี ๒ก าหนดการส่งรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

สถานศึกษา วงรอบการจัดท า SAR 
ก าหนดส่ง 

SAR 
สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง 
รร.สธ.ทบ. และ วทบ. 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๑๔ ก.พ. ๖๑ 

สถาบันการศึกษาระดับ ป.ตรีและต่ ากว่า ป.ตรี 
- รร.จปร. 
 
- วพบ. 
 
- วพม. 
 
-รร.ดย.ทบ.และ รร.นส.ทบ. 
 

  

- ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑) 

- ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(๑๓ ส.ค. ๕๙ - ๙ ส.ค. ๖๐) 

- ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑) 

- ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
(๑ พ.ค.๖๐ - ๓๐ เม.ย.๖๑) 

 

๕ ก.ค.๖๑ 
 

๑๒ ก.พ.๖๑ 
 

๕ ก.ค.๖๑ 
 

๕ ก.ค.๖๑ 

รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ  ได้แก่   
รร.สบ.สบ.ทบ., รร.กง.กง.ทบ., รร.กบ.ทบ., รร.กร.กร.ทบ.,ศภษ.ยศ.
ทบ., กอศจ.ยศ.ทบ., รร.สร.พบ., รร.สห.สห.ทบ.,รร.ส.สส., รร.สพ.สพ.
ทบ., รร.พธ.พธ.ทบ., รร.วศ.ทบ., รร.ขส.ขส.ทบ., รร.ขว.ทบ., 
รร.กส.กส.ทบ., รร.ม.ศม., รร.สท.ศสท.กส.ทบ.,รร.สพศ.ศสพ., 
รร.ป.ศป., รร.การบิน ทบ., รร.ช.กช., รร.ร.ศร.และรร.กสร.ศสร. 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
(๑ ต.ค.๕๙ – ๓๐ ก.ย.๖๐) 

๑๔ ก.พ.๖๑ 

 
 
 
 
 
รูปแบบการส่งรายงานการประเมินตนเอง  ให้ส่งท้ัง ๒ แบบ ดังนี้ 

๑. ส่งรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร จ านวน ๒ เล่ม 
๒. ส่งรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล 

(CD)จ านวน๒แผ่นโดยใช้โปรแกรม word พร้อมกับแนบเอกสารอ้างอิงในรูปแบบการเช่ือมโยงหลายมิติ
(Hyperlink) ลงในเล่มรายงานการประเมินตนเองให้ครบทุกเอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง โดย file แบบ file pdf., 
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๓ 
Word หรือ file รูปภาพแล้วแต่กิจกรรมเพื่อให้คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. 
ตรวจสอบข้อมูลก่อนลงพื้นท่ีประเมินโดยในวันท่ีลงพื้นท่ีประเมินจะไม่มีการตรวจสอบเอกสารหากเอกสารท่ีส่ง
มามีความชัดเจนและสมบูรณ์ 
 
ก าหนดการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ตารางท่ี ๓ ปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

เวลา รายละเอียดการปฏิบตั ิ
๐๘๔๕ - คณะอนุกรรมการฯเดินทางถึงสถานศึกษา 

- ประธาน, คณะอนุกรรมการฯ, คณะผู้บริหาร และคณะท างานของสถานศึกษา  ถ่ายภาพร่วมกัน 
- ประธานพักที่ห้องรับรอง 

๐๙๐๐ คณะอนุกรรมการฯผู้บริหารและคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา   
พร้อม ณ ห้องประชุม 

๐๙๐๐-๐๙๑๐ ประธานเดินทางถึงห้องประชุม 
 - ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ แนะน าคณะผู้บริหารและคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 - ประธานคณะอนุกรรมการฯแจ้งวัตถุประสงค์การประเมินฯ 
 - เลขานุการคณะอนุกรรมการฯแนะน าคณะอนุกรรมการฯแจ้งข้ันตอนและวิธีการประเมินฯ 

๐๙๑๐-๐๙๓๐ ผู้แทนสถานศึกษาบรรยายสรุป ผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
(ใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที) ครอบคลุมหัวข้อต่อไปน้ี 
๑ .เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
๒. สรุปผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
    ๒.๑ ผลการด าเนินการตามพันธกิจของสถานศึกษา 
    ๒.๒ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานท่ีก าหนด (รายละเอียดตามค าอธิบาย
ท้ายตาราง) 
    ๒.๓ ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น และเร่ืองท่ีควรปรับปรุงพัฒนาเร่งด่วน 
๓. ปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
๔. การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

 
๑๙๓๐-๐๙๔๕ คณะอนุกรรมการฯสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 

๐๙๔๕-๑๐๑๕ - ประธานให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๑๐๑๕-๑๑๐๐ 
 

คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์การด าเนินงานของสถานศึกษาโดย 
๑) สังเกตจากสถานท่ีจริง  และ ๒) การสัมภาษณ์ สังเกตจากสถานท่ีจริง 
 - เย่ียมชมการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ/สนามฝึก(ถ้ามี) สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการ และ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตามท่ีสถานศึกษาแนะน าหรือตามท่ีคณะอนุกรรมการสนใจ 

๑๐๐๐-๑๒๐๐ 
 

การสัมภาษณ ์
คณะอนุกรรมการแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์  
- สัมภาษณ์ผู้บริหาร  
- สัมภาษณ์ครูอาจารย์และคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา   (ครูอาจารย์ ๒ ท่าน,คณะท างานฯ             
  ๒ ท่าน) 
- สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย 
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๔ 
๑๒๐๐-๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓๐๐-๑๔๓๐ การสัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐาน 
อนุกรรมการฯ ด าเนินการตามมาตรฐานท่ีรับผิดชอบ 

๑๕๐๐-๑๕๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมทบทวนอภิปรายผลการด าเนินงานของสถานศึกษาจนได้ข้อสรุปร่วมกัน 

๑๕๓๐-๑๖๓๐ คณะอนุกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาในภาพรวม และร่วมหารือแนวทางการ
พัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อสถานศึกษา 

๑๖๓๐ คณะอนุกรรมการฯ เดินทางกลับ 

 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
     : การขอรับการสนับสนุนบุคลากรและสถานท่ี 
 - จัดผู้แทนสถานศึกษาน าคณะอนุกรรมการเยี่ยมชมฯ 
 - เตรียมห้องส าหรับการสัมภาษณ์  

 - เตรียมสถานท่ี และผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคณะอนุกรรมการฯ  
      - เอกสารหลักฐาน (เพิ่มเติม)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: การบรรยายสรุปผลการด าเนินงานของสถานศึกษาในข้อ ๒.๒ ให้รายงานเฉพาะมาตรฐานและ 
ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี        
ขึ้นไป 

ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี สถาบันการศึกษา 

ทางทหารระดับสูง 

รร.หน่วยและ 

เหล่าสายวิทยาการ 
ม.๑ คุณภาพศิษย์ 
ม.๒ คุณภาพครู/อาจารย์ 
ม.๔ การฝึกศึกษาวิชาทหาร 
     และผู้น า 
ม.๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 

ม.๑ คุณภาพศิษย์ 
ม.๒ คุณภาพครู/อาจารย์ 
ม.๔ การปลูกฝังจิตส านึกความเป็น 
     ทหาร เสริมสร้างความเป็น 
     พลเมืองไทยและพลโลก 
ม.๙ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

 

ม.๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึง 
      ประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ม.๔ การบริหารจัดการและ 
     การพัฒนาสถาบัน  
ม.๕ การบริหารและพัฒนา 
     หลักสูตร 
(เฉพาะตัวบ่งชี้ ๕.๕ และ ๕.๖)  

 

ม.๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ม.๒  คุณภาพครู อาจารย์ และ 
       บุคลากรสนับสนุนการศึกษา 
ม. ๓ การพัฒนาหลักสูตรและ 
      คุณภาพการเรียนการสอน 
    (ตัวบ่งชี้ ๓.๑ , ๓.๓  และ ๓.๔) 
ม.๗ การบริหารจัดการและ 
     การพัฒนาสถานศึกษา 
     (ตัวบ่งชี้ ๗.๑ และ ๗.๕) 
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๕ 
 

แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 ๑. แนวคิดหลักในการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.                    
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้มีการปรับแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ความส าคัญกับการประเมินตามสภาพจริง และ       
น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาของ 
ทบ. สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา  โดยตระหนักถึงการประเมินด้วยความเข้าใจ
สถานศึกษายืดหยุ่นตามบริบทของสถานศึกษาและเน้นความร่วมมือเป็นหลัก ภายแนวคิดท่ีส าคัญ ๔ ประการ คือ 
  ๑.๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ต้องสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา นโยบายการศึกษาของ ทบ.และกรอบแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทบ.ด้วยวิธีการ
ประเมินท้ังระบบแบบองค์รวมต้ังแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และ ผลลัพธ์ 
  ๑.๒ ไม่เพิ่มภาระงานด้านเอกสาร แก่ผู้รับการประเมิน พิจารณาตามสภาพการปฏิบัติงานจริง
ของสถานศึกษา ลดเวลาการตรวจเอกสารในสถานศึกษาท่ีรับตรวจ โดยผู้ประเมินศึกษาเอกสารล่วงหน้า           
ก่อนวันเข้าประเมิน และลงพื้นท่ีประเมินในประเด็นท่ีก าหนด หรือประเด็นท่ีมีปัญหาข้อขัดข้องแล้วแต่ละ
สถานศึกษา 
  ๑.๓ ไม่ตัดสินผลการประเมินว่าผ่านไม่ผ่านแต่ให้ข้อเสนอแนะตามบริบทของสถานศึกษา              
ค้นหาความส าเร็จท่ีโดดเด่น เสริมแรงพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
  ๑.๔ น าระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศมาสนับสนุนการประเมินคุณภาพและเช่ือมโยง
ฐานข้อมูลของสถานศึกษาโดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เริ่มจัดเก็บเอกสารที่ใช้ในการประเมินในรูป Digital file 
ท้ังหมดและพัฒนาไปสู่ระบบการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
 
 
 

๒. แนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ. ได้ก าหนดแนวทางการประเมินคุณภาพแต่ละสถานศึกษา ดังนี้.- 
  ๒.๑ วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
     ๒.๑.๑ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ว่าสถานศึกษามีระบบและกลไกก ากับการควบคุมคุณภาพ        
ในแต่ละมาตรฐาน 
    ๒.๑.๒ เพื่อตรวจสอบว่าสถานศึกษามีการปฏิบัติตามระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ
ท่ีก าหนดโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
    ๒.๑.๓ เพื่อการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพที่ก าหนด ตามทิศทางสู่เป้าหมายท่ีวางไว้ 
    ๒.๑.๔ เพื่อให้ข้อคิดเห็นจุดแข็งจุดท่ีควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทาง         
ในการพัฒนาและปรับปรุงระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีและพันธกิจของ
สถานศึกษาท่ีก าหนด 
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๖ 
 ๓. ขั้นตอนการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน คือ การเตรียมการ          
ก่อนการประเมินระหว่างการประเมินและหลังการประเมิน ดังนี้  
  ๓.๑ ขั้นตอนที่ ๑ การเตรียมการก่อนการประเมิน    
   ๓.๑.๑ ประธานคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทบ.ประชุมช้ีแจง
วัตถุประสงค์ขอบเขตวิธีการในการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ผู้ประเมินทราบและแบ่งความรับผิดชอบใน
การประเมินแต่ละมาตรฐานให้ผู้ประเมินแต่ละคน 
 ๓.๑.๒ คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคนศึกษาและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
(SAR)ของสถานศึกษา(ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากแผ่นบันทึกข้อมูล(CD) ท่ีสถานศึกษาส่งให้        
ยศ.ทบ.) ตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีประธานมอบหมายให้รับผิดชอบโดยศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนลง
พื้นท่ีประเมิน ณ สถานศึกษา โดยในวันท่ีลงพื้นท่ีจะไม่มีการตรวจสอบเอกสารในสถานศึกษา ยกเว้นกรณีท่ี
เอกสารที่ส่งมาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจนและไม่สมบูรณ์เพียงพอท่ีจะวิเคราะห์ได้ 
  ๓.๑.๓ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมวางแผนการประเมินร่วมกันตลอดจนปรึกษาหารือ
อภิปรายแสดงความคิดเห็น เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐาน และก าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมินใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังนี้โดยใช้แบบฟอร์มเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังประเด็นค าถาม 
ตลอดจนก าหนดแหล่งข้อมูลท่ีต้องการ 
   ๓.๑.๔ จัดท าตารางการประเมิน แจ้งให้สถานศึกษาท่ีรับการประเมินทราบล่วงหน้า 
อย่างน้อย ๑๕ วันเพื่อเตรียมการนัดหมายบุคคลท่ีจะต้องรับการสัมภาษณ์ จัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม หรือแจ้ง
หน่วยงานย่อยท่ีคณะอนุกรรมการประสงค์จะเข้าประเมินตลอดจนสามารถเตรียมการด้านอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๓.๑.๕ ฝ่ายเลขานุการประสานงานนัดหมายคณะอนุกรรมการฯ เพื่อลงพื้นท่ีประเมิน
สถานศึกษา 
   ๓.๑.๖ ประสานงานกับสถานศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ระหว่าง        
การประเมินเพื่อประหยัดเวลาในการประเมินและร่วมกันด าเนินการให้เกิดความเรียบร้อย 
    ๓.๒ ขั้นตอนที่ ๒ การด าเนินการระหว่างการประเมินสถานศึกษา 
    ๓.๒.๑ ช้ีแจงท าความเข้าใจกับสถานศึกษาเพื่อทราบวัตถุประสงค์ของการประเมินและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะอนุกรรมการฯผู้บริหาร และบุคลากรของสถานศึกษารายละเอียดของ      
การประชุมช้ีแจงประกอบด้วย 
    ๑) ประธานคณะอนุกรรมการฯ แนะน าคณะอนุกรรมการฯและแจ้งวัตถุประสงค์
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
     ๒) ผู้แทนสถานศึกษาแนะน าคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ  
     ๓) เลขานุการฯ แจ้งก าหนดการวิธีการประเมินให้สถานศึกษาทราบว่าจะใช้วิธี
ใดบ้าง เช่นประเมินจากเอกสาร/หลักฐานต่างๆ การสัมภาษณ์จากผู้ปฏิบัติงานการสังเกตการท างานและเย่ียมชม
สถานท่ีเป็นต้น 
     ๔) ผู้แทนสถานศึกษาแนะน าคณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบมาตรฐานต่างๆ 
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๗ 
และบรรยายสรุปมีรายละเอียดดังนี้ 
       (๑) เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 
      (๒) สรุปผลการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ประกอบด้วย 
      ๒.๑ ผลการด าเนินการตามพันธกิจของสถานศึกษา 
      ๒.๒ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
       - สถานศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปบรรยายสรุป ๔ มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพศิษย์คุณภาพครู/อาจารย์การฝึกศึกษาวิชาทหารและผู้น าและอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
       - สถานศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี บรรยายสรุป ๔ มาตรฐาน 
ได้แก่ คุณภาพศิษย์คุณภาพครู/อาจารย์การปลูกฝังจิตส านึกความเป็นทหาร เสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย
และพลโลกและอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
       - สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงบรรยายสรุป ๓ มาตรฐาน 
ได้แก่  คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และประสิทธิภาพการวัดและการ
ประเมินผล 
       - รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ ๔ มาตรฐาน ได้แก่  คุณภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษาคุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการ
เรียนการสอน(ตัวบ่งช้ี การบริหารและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 
ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล) การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา(ตัวบ่งช้ี แผนการบริหาร
และการพัฒนาสถานศึกษาและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา) 
     ๒.๓ ผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น และเรื่องท่ีควรปรับปรุงพัฒนาเร่งด่วน 
      (๓) ปัญหาข้อขัดข้องในการด าเนินการตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะ             
เพื่อการพัฒนา 
      (๔) การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
    ๓.๒.๒ คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์การด าเนินงานของสถานศึกษา  
โดยการสังเกตจากสถานท่ีจริง  และการสัมภาษณ์  
     (๑) สังเกตจากสถานท่ีจริง ด้วยการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อย ในพื้นท่ีตามท่ี
ได้รับมอบหมาย โดยสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติม  ได้แก่ การจัดการเรียน       
การสอน การฝึกปฏิบัติ/สนามฝึก(ถ้ามี) ส่ือการสอนห้องปฏิบัติการ และส่ิงแวดล้อม ฯลฯ ตามท่ีสถานศึกษา
แนะน าหรือตามท่ีคณะอนุกรรมการสนใจ 
     (๒) การสัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการฯ แบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ 
      - พบผู้บริหาร เพื่อสัมภาษณ์ขั้นต้นเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงค์ 
แผนด าเนินงานของผู้บริหารและอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินการบริหารจัดการของผู้บริหาร       
(ส าหรับประเด็นค าถามจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 
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๘ 
      - สัมภาษณ์ครูอาจารย์และคณะท างานประกัน คุณภาพการศึกษา          
(ครูอาจารย์ ๒ ท่าน,คณะท างานฯ ๒ ท่าน) 
      - สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย   
      - สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละมาตรฐานท่ีอนุกรรมการแต่ละคนรับผิดชอบ 
   ๓.๒.๓ คณะอนุกรรมการฯ ประชุมทบทวนอภิปรายผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
เพื่อใหม้ีความชัดเจนยิ่งขึน้จนได้ข้อสรุปร่วมกัน   
         ๓.๒.๔ กรณีท่ียังไม่ชัดเจนคณะอนุกรรมการฯ ขอพบผู้บริหารเพื่อขอความคิดเห็น หรือ
ยืนยันผลลัพธ์ของข้อมูลบางประเด็นเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ มีความมั่นใจในข้อมูลท่ีได้รับเพื่อน ามาสรุปผล
การจัดเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งจะท าให้ผลการประเมินมีความถูกต้องชัดเจนตรงตามเป้าหมาย  
   ๓.๒.๕ รายงานผลการประเมินขั้นต้นอย่างไม่เป็นทางการโดยเชิญผู้บริหารสถานศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมฟังผลการประเมินและข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาในภาพรวม และร่วม
หารือแนวทางการพัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อสถานศึกษา โดยน าเสนอผลการประเมินแต่ละมาตรฐาน/ประเด็นท่ี
ส าคัญ(โดยไม่น าคะแนนแต่ละมาตรฐานมารวมเป็นค่าเฉล่ีย)และและใหส้ถานศึกษาซักถามพร้อมร่วมหารือแนว
ทางการพัฒนาให้เกิดคุณภาพต่อสถานศึกษา 
    ๓.๒.๕ ประธานคณะอนุกรรมการฯ สรุปผลในภาพรวมและให้ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
   ๓.๓ ขั้นตอนที่ ๓ การด าเนินการภายหลังการประเมิน 
    ๓.๓.๑ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเพื่อเขียนรายงานผลการวิเคราะห์ 
         (๑ )  ระบบและกลไกการด า เนิน ง าน ของสถาน ศึกษาตามมาตรฐาน              
ความสอดคล้องของแนวทางการปฏิบัติกับปรัชญาปณิธานวัตถุประสงค์แผนงานของสถานศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ 
     (๒) ผลการด าเนินงานตามมาตรฐาน 
              (๓) จุดแข็ง/จุดเด่นจุดท่ีควรพัฒนาแนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงพัฒนา
ส าหรับสถานศึกษา 
   ๓.๓.๒ เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  ๔. การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินสถานศึกษา             
เตรียมบุคลากรในหน่วยงาน โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านการประชุม สัมมนา ฯลฯ โดยครอบคลุมประเด็น
ต่างๆต่อไปนี้ 
    ๔.๑ ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีส าคัญๆอาทิการประเมิน
คุณภาพคืออะไร  มีเป้าหมาย/ความส าคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาอย่างไร มีการประเมินในมาตรฐานใดบ้าง 
น าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างไร ใครจะต้องด าเนินการในเรื่องใดบ้าง และขั้นตอนการประเมินคุณภาพ
อย่างไร 
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๙ 
  ๔.๒ ซักซ้อมความเข้าใจต่อการด าเนินภารกิจของสถานศึกษาว่าสอดคล้องกับปรัชญา  
ปณิธาน  วัตถุประสงค์ เป้าหมายและให้ผลอย่างไร 
  ๔.๓ เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็น เพื่อสร้า งความกระจ่าง             
ในการด าเนินงานของหน่วยงานในทุกประเด็นเพื่อความร่วมมือท่ีดี 
    ๔.๔ เน้นให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจ าของทุกคน              
ท่ีต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๕ การเตรียมบุคลากร เพื่อท าหน้าท่ีผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้องมี
บุคลากร ๑ - ๓ คน คอยประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคล/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังนี้ผู้ประสานงาน
ควรเตรียมตัว ดังนี้ 
    - ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างถ่องแท้ 
      - มีความเข้าใจกับภารกิจของสถานศึกษาเพราะเมื่อผู้ประเมินขอข้อมูลเพิ่มเติมต้อง
ทราบว่าต้องติดต่อใคร หน่วยงานใด 
      - มีรายช่ือสถานท่ี หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท่ีคณะผู้ประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูล 
      - ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ท่ีจะให้ข้อมูลว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ไม่มีเนื้อหา -
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๑๐ 

แบบบันทึกการวิเคราะห์ ผลการด าเนินงานของ ............................. ประจ าปีงบประมาณ....................... 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศกึษา 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็ จ
การศึกษาและมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ 

๑. แผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา   ๑  

๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา    

๒. เอกสาร/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ 
โครงการ  ประกอบด้วย 
     ๒.๑ สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับ
เป้าหมายท่ีก าหนดว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 
    ๒.๒ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการ                 
ในปีต่อไป 

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
 

 

๓.  มี การประ เมินความพึ งพอใจของ
ผู้บัง คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

๓. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา 
    และเพื่อนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบด้วย 
    ๓.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ 
    ๓.๒ แบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีได้รับกลับคืนในแต่ละหลักสูตร 
แสดงเป็นหลักฐานให้คณะกรรมการทราบหลักสูตรละ  ๑๐ ฉบับ 

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

 

     
     
๔. ผลการประเมิ นความพึ งพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษามีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดีขึ้นไป

๔.ร้อยละของหลักสูตรท่ีมีผลการประเมินความพึงพอใจเฉล่ียของ
ผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 (ร้อยละ ๑๐๐ของหลักสูตร = ๑ คะแนน) 

 ๑ 
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๑๑ 

ทุกหลักสูตร  
๕. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไป
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียน 
การสอน 

๕. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาและแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย 
     ๕.๑ สรุปหัวข้อ/ประเด็นท่ีต้องปรับปรุงพัฒนาท่ีได้จากผลการ
ประเมินฯ  
     ๕.๒ การน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปก าหนดแนวทาง        
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป  

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
 

 

รวม  ๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีการก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีสามารถวัดได้          
ทุกหลักสูตร 

๑. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร 

 ๑  
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๑๒ 

๒. มีการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดย
ผู้เรียนประเมินตนเองและครู อาจารย์หรือ
คณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 

๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็ จการศึกษา ท่ีประเมินโดยผู้ เรี ยนประเมินตนเอง และ                   
ครู อาจารย์ /อาจารย์ท่ีปรึกษา/คณะกรรมการที่ สถานศึกษาก าหนด
เป็นผู้ประเมิน 

 ๑  

๓. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ตามหลักสูตร ทุกหลักสูตร 

๓. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรรวมทุกหลักสูตร  ไม่น้อยกว่ าร้ อยละ ๙๐ ของ              
จ านวนผู้เรียนท้ังหมด 
     ๓.๑  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา  
     ๓.๒  สรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกหลักสูตร  
(ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด = ๒ คะแนน)  

 ๒ 
 
 
- 
 

(๒) 
 
 

 

๔. มีการสรุปผลการประเมินและน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนในรุ่นต่อไป 

๔. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินและแนวทางการน าผลการ
ประเมินฯ ไปปรับปรุง (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
    ๔.๑ สรุปผลการประเมิน  
    ๔.๒ ก าหนดแนวทางการน าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงหลักสูตร
และ/หรือการจัดการเรียนการสอน  ในรุ่นต่อไป   

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

 

รวม  ๕  
 

มาตรฐานที่ ๒  คุณภาพครู อาจารย์ และบคุลากรสนบัสนนุการศกึษา 
ตัวบ่งชี้  ๒.๑  ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์ มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนมีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/

ข้อเสนอแนะ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 
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๑๓ 

๑. มีการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/
สมรรถนะของครู อาจารย์ ของแต่ละแผนก
วิชา 

๑. เอกสาร/หลักฐานการก าหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของ
ครู อาจารย์แต่ละแผนกวิชา 
 

 ๑  

๒. มีระเบียบ/ข้อก าหนด/คู่มือจรรยาบรรณ
วิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณข้าราชการ
ทหารที่ท าหน้าท่ีสอน 

๒. ระเบียบ/ค าส่ัง/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือข้าราชการทหาร           
ท่ีท าหน้าท่ีสอน 
 

 ๑ 
 
 

 

๓. มีฐานข้อมูลครู  อาจารย์  ท่ีแสดงถึง 
คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 

๓. ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ท่ีแสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 

 ๑ 
 

 

๔. ครู อาจารย์มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/
หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามท่ีก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ ของครูอาจารย์ ท้ังหมดท่ี
ปฏิบัติงาน 

๔. ร้อยละของครูอาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/
สมรรถนะตามท่ีก าหนด (ร้อยละ ๘๐ ของครูอาจารย์ท้ังหมดท่ีปฏิบัติงาน 
เท่ากับ ๑ คะแนน) 

 ๑ 
 
 
 

 

๕. ครู อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและ
แบบธรรมเนียมทหาร 

๕. แบบประเมินตนเองของครู อาจารย์และผลการประเมินตนเองของครู
อาจารย์ 
    ๕.๑ แบบประเมินตนเองของครู อาจารย์ตามระเบียบ/ค าส่ัง/คู่มือ
จรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือข้าราชการทหารท่ีท าหน้าท่ีสอน 
    ๔.๒ ผลการสุ่มการประเมินตนเองของครู อาจารย์ จ านวน ๔ นาย 
โดยผู้ประเมิน 
 

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

 

รวม  ๕  
 

ตัวบ่งชี้  ๒.๒ ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนนุการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/

ข้อเสนอแนะ 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 
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๑๔ 

๑. มีแผนการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์
และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา 

๑. แผนงาน/โครงการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา 

 ๑  

๒. ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
การ ศึกษาไ ด้รั บการ เพิ่ มพู นความรู้ /
ประสบการณ์ อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ  
๑๐ ช่ัวโมง /คน/ปี 

๒. ร้อยละของครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ช่ัวโมง /
คน/ปี( ร้อยละ ๕๐ เท่ากับ ๑ คะแนน) 
 

 ๑ 
 
 

 

๓. มีการน าความรู้ท่ีได้รับจากการเพิ่มพูน
ความรู้ /ประสบการณ์ มาใช้ประโยชน์     
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการ
อบรม/ศึกษาท้ังหมด 

๓. ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์   น าความรู้ท่ีได้มาใช้ประโยชน์ 
( ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๑ คะแนน) 

 ๑ 
 

 

๔. การประเมินความส าเร็จตามเป้าหมายของ
แผนงานหรือโครงการฯ และมีการน าผลการ 
ประเมิน มาปรับปรุงการบริหารและพัฒนา
ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
 

๔. เอกสาร/รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ประกอบด้วย 
      ๔.๑ ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับ
เป้าหมายท่ีก าหนดว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร 
      ๔.๒ แนวทางการปรับปรุงพัฒนา พัฒนาแผนงาน/โครงการ           
ในปีต่อไป 

 ๒ 
 

(๑) 
 

(๑) 

 

รวม  ๕  
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๑๕ 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๓  การพัฒนาหลกัสตูรและคณุภาพการเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้  ๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้มี
การจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร
ทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

๑. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
ประกอบด้วย 
     ๑.๑ เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 
เช่น ผังการบริการหลักสูตร ขั้นตอนการบริหารหลักสูตร  แนวทาง 
นโยบาย  หลักเกณฑ์ คู่มือการบริหารหลักสูตร เป็นต้น 
    ๑.๒ ค าส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินการและก ากับดูแลหลักสูตร ให้
มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตรท่ีเปิดสอน 

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
 
 

(๐.๕๐) 

 

๒. มีการด าเนินการตามระบบและกลไก
การบริหารหลักสูตร 

๒. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการด าเนินการตามระบบและกลไก          
การบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย 
      ๒.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหลักสูตร  
      ๒.๒ รายงานสรุปผลหลังการด าเนินการทุกหลักสูตร  
 

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

 

๓. มีการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของ ทบ./หน่วย ท่ี เกี่ยวข้อง/
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 

๓. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
     ๓.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/สภาการศึกษา
ของสถานศึกษาและมีการประชุมอย่างน้อย ปีละ๑ ครั้ง  
     ๓.๒ รายงานการน าผลการประเมินท่ีเกี่ยวข้อง (หน่วยใช้,           
ผู้เรียน, ครูอาจารย์) มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
 

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

 

๔. หลักสูตรท่ีเปิดการศึกษาในปีงบประมาณ ๔. ร้อยละของจ านวนหลักสูตรท่ีเปิดการศึกษาในปีนั้นได้รับการอนุมัติ  ๒  
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๑๖ 

นั้นจะต้องเป็นหลักสูตรท่ีได้รับอนุมัติมาแล้ว
ไม่เกิน  ๕ ปี นับจากวันท่ีได้รับอนุมัติครั้ง
สุดท้าย 

มาแล้วไม่เกิน  ๕ ปี  นับจากวันท่ีอนุมัติครั้งสุดท้าย ประกอบด้วย  
     ๔.๑  ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาได้รับการอนุมัติ 
ไม่เกิน ๕ ปี (ร้อยละ .... เท่ากับ ๑ คะแนน ตามปี) 
     ๔.๒  ตารางแสดงข้อมูลหลักสูตรท้ังหมดของสถานศึกษาท่ีระบุการ
ปรับปรุงครั้งล่าสุด  
     ๔.๓  เล่มหลักสูตรท่ีเปิดการศึกษาในปีงบประมาณท่ีรับการประเมิน 
พร้อมข้อมูลการอนุมัติ 

 
 

(๑) 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

รวม  ๕  
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๒ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน(วิชา
ท่ีมีหน่วยกิต)  และแผนการสอนทุกรายวิชา
(วิชาหลัก) 

๑. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/
แผนการสอน ประกอบด้วย 
      ๑.๑ เล่มหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนในปีท่ีประเมิน 
      ๑.๒ ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร (ตอนท่ี ๔)  
     ๑.๓ แผนการสอนสอดคล้องกับประมวลรายวิชา 
 

 ๑ 
 
- 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

 

๒. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผน 
การสอน 
 

๒. บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง  ๑ 
 

 

๓. มีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา และ
หลังปิดการศึกษา 

๓. เอกสาร/รายงานการประชุมด้านการจัดการเรียนการสอน 
    ๓.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการ
จัดการเรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา  
     ๓.๒ รายงาน/บันทึกการประชุมด้านการจัดการเรียนหลังจบ

 ๑ 
(๐.๕๐) 

 
(๐.๕๐) 
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๑๗ 

การศึกษา 
 

๔. มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

๔. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 
     ๔.๑ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
     ๔.๒ รายงาน/สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนท่ี
ครอบคลุมการประเมินจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ผู้สอน วิธีการจัดการ
เรียนการสอน ส่ืออุปกรณ์ เอกสาร ต ารา การวัดและการประเมินผลทุก
หลักสูตรโดยสรุปประเด็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีต้องปรับปรุงพัฒนา  
 

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

 

๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุ ง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

๕. เอกสาร/หลักฐานแสดงการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อท่ี ๔          
ไปก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 

 ๑ 
 
 

 

รวม  ๕  
 

 
 
 
ตัวบ่งชี้  ๓.๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 
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๑๘ 

๑. มี รู ปแบบการเรี ยนรู้ ท่ีหลากหลาย 
(Lecture, Seminar, Group Discussion, Case 
Study, Demonstration, Work shop, PBL           
เป็นต้น) 

๑. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบท่ี
หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
    ๑.๑  ข้อความหรือหลักฐานท่ีปรากฏการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญในรูปแบบการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ซึ่งสามารถแสดง
ได้หลายรูปแบบ เช่น ค าส่ัง ประมวลรายวิชาแผนการสอนร่วมกับ
ภาพถ่ายกิจกรรม เป็นต้น  
     ๑.๒  สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ๒ นาย 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 
 
 

(๐.๕๐) 

 

๒. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรม/
ช้ินงาน/โครงการท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงาน/
กองทัพ สังคมและการประยุกต์ใช้ 

๒. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการส่งเสริมผู้เรียนให้ท ากิจกรรม/ช้ินงาน/
โครงการท่ีเช่ือมโยงกับหน่วยงาน/กองทัพ สังคม และการประยุกต์ใช้          
(อาจอยู่ระหว่างเริ่มด าเนินการหรือส าเร็จเป็นผลงานแล้วแต่ความพร้อม
ของสถานศึกษา) ประกอบด้วย 
      ๒.๑  มีการด าเนินการในหลักสูตรหรือรายวิชา อย่ างน้อยใน
สถานศึกษาต้องมี ๑ กิจกรรม/ช้ินงาน/โครงการ  
      ๒.๒  สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย  

 ๑ 
 
 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

 

     
     
     
     
๓. มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วย
ตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียน 

๓. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ประกอบด้วย 
      ๓.๑  แนวทางปฏิบัติและกิจกรรมท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังในและนอกห้องเรียน  
      ๓.๒  สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย  

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

 

๔. มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามา
สนับสนุนการเรียนรู้ 

๔. หลักฐานท่ีแสดงว่ามีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการ
เรียนรู้ประกอบด้วย 

 ๑ 
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๑๙ 

     ๔.๑ สาธิตการน าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้  
     ๔.๒ สัมภาษณ์บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

๕. มีการประเมินผลการด าเนินงานในเกณฑ์ท่ี 
๑-๔ และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๕. เอกสารสรุปการด าเนินการตามเกณฑ์ท่ี ๑-๔ประกอบด้วย 
    ๕.๑ สรุปปัญหา และก าหนดแนวทางพัฒนาในปีต่อไป   
    ๕.๒  สัมภาษณ์ ครูอาจารย์ในประเด็นการปรับปรุงพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 ๑ 
(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

 

รวม  ๕  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้  ๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลท่ี
ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา หรือหน่วย
ต้น สั ง กั ดและมี หน่ ว ย ง าน /บุ คลาก ร
รับผิดชอบการวัดและประเมินผล 

๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลท่ีได้รับ
การรับรองจากสถานศึกษา ประกอบด้วย 
 ๑.๑ ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษา  
 ๑.๒ การก าหนดหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินงานด้านการ
ประเมินผล  

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

 

๒. มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และ
ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน 

๒. เอกสาร/หลักฐานแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผล ให้
ผู้เรียนทราบก่อนเรียนประกอบด้วย 
๒.๑ เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และ

 ๑ 
 

 (๐.๕๐) 
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๒๐ 

ประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียนแต่ละหลักสูตร   
๒.๒ สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย  

 
(๐.๕๐) 

๓. มีการด าเนินการวัดความรู้ความสามารถ 
ทักษะก่อน และหลังเข้ารับการศึกษา (Pre-
test แลComprehensive examination) 

๓. แผนงาน/โครงการ เป้าหมายการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ของ ผู้ เรี ยนก่อนและหลังเข้ ารับการศึกษา ( Pre-test และ 
Comprehensive examination)  

 ๑  

๔. มีการน าผลจากการวัดและประเมินผล
ไปพัฒนาผู้ เรียนและการจัดการเรียน        
การสอน 

๔. เอกสาร/หลักฐานแสดงการน าผลจากการวัดและประเมินผลไป
ปรับปรุงพัฒนา ประกอบด้วย 
   ๔.๑ น าผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่ม    
   ๔.๒ น าผลจาก Comprehensive examination ไปปรับปรุง
พัฒนาการจัดเรียนการสอน/หลักสูตร/เร่ืองต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในรุ่นต่อไป   

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
(๐.๕๐) 

 

๕. มีการปรับปรุ งและพัฒนาข้อสอบ            
แบบวัด แบบประเมิน  แต่ละวิชาให้มี
คุณภาพ 

๕. แผนกวิชาแสดงระบบการปรับปรุงพัฒนาข้อสอบการควบคุม
คุณภาพข้อสอบ/แบบวัด/แบบประเมิน ประกอบด้วย 
 ๕.๑ แสดงผังควบคุมก ากับ ระเบียบ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ  
ผู้รับผิดชอบและวิธีการปฏิบัติเป็นต้น (๐.๒๕ คะแนน) 
๕.๒ เอกสาร/รายงานสรุปการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ/แบบวัด/ 
แบบประเมิน ให้มีคุณภาพแต่ละแผนกวิชา(ข้อมูลท่ีปรับปรุงใช้ข้อมูล 
๒ ปีย้อนหลังได้ 
๕.๓ สัมภาษณ์ครูอาจารย์ ๑ นาย   

 ๑ 
 

(๐.๒๕) 
 

(๐.๒๕)  
 

(๐.๕๐) 

 

รวม  ๕  
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๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้  ๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีแผนการจัดหาและระบบการดูแลรักษา
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ 
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการรวมท้ัง
แหล่งฝึกปฏิบัติ 

๑. มีแผนกเอกสารหรือหลักฐานแสดงถึงการมีแผนการบริหาร
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย       
    ๑.๑ แผนจัดหา/ปรับปรุง/พัฒนาส่ิงสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน
การสอน  
    ๑.๒ บัญชีแสดงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่างๆ ท่ี
แสดงถึงความพร้อม ความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตร   

 ๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

 

๒. คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
ตามแผน 

๒. เอกสาร/รายงานท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการ ประกอบด้วย       
      ๒.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตาม
แผนในเกณฑ์ข้อท่ี ๑  
     ๒.๒ รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการฯสัมภาษณ์
คณะกรรมการฯ ๑ นาย 

 ๑ 
 (๐.๕๐) 

 
(๐.๕๐) 

 

๓. มีบุคลากรดูแลรักษา และปรนนิบัติบ ารุง
อุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 

๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการมีบุคลากรดูแลรักษา ประกอบด้วย       
      ๓.๑ เอกสารการก าหนดผู้รับผิดชอบ ดูแลรักษา และปรนนิบัติ
บ ารุงอุปกรณ์  

 ๑ 
 (๐.๕๐) 
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๒๒ 

      ๓.๒ คู่มือ/วิธีการปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ 
๑ นาย 
 

(๐.๕๐) 

     
๔. มีการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การ
ให้บริการรวมท้ังแหล่งฝึกปฏิบัติ 

๔.  เอกสาร/หลักฐานการประ เมิน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย       
     ๔.๑ ผลการประเมินของผู้เรียนท่ีสรุปประเด็นปัญหาท่ีต้อง
ปรับปรุง  
     ๔.๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้   (ร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๐.๕๐)  

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

 

๕. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง           
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

๕. มีการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อท่ี ๔ ไปก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 ๑ 
 
 

 

รวม  ๕  
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๒๓ 

ตัวบ่งชี้  ๓.๖ การน าผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีแผนการน าวิทยาการและเทคโนโลยีมา
ใช้ในการเรียนการสอน 

๑. แผนงาน/โครงการ/นโยบายและแนวทางปฏิบั ติในการน า
วิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน 

 ๑ 
 
 

 

๒. การจัดการเรียนการสอน   โดยน า
วิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ 

๒. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการน าวิทยาการและเทคโนโลยี  มาใช้ 
ประกอบด้วย 
      ๒.๑  แผนการสอนและท้ายแผนการสอน/ภาพถ่ายกิจกรรม/ 
การสาธิตการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ท่ีแสดงถึงการน ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน    
      ๒.๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู อาจารย์  ๑ นาย  
      ๒.๓ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน ๑ นาย  
 

 ๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 
 

(๐.๒๕) 
(๐.๒๕) 

 

๓. มีการประเมินผลการจัดการเรียน          
การสอนท่ีน าวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา 

๓. เอกสาร/หลักฐานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีน า
วิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนา ประกอบด้วย 
      ๓.๑ บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนท่ีน า
วิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ โดยแสดงหลักฐาน และการก าหนด
แนวทางการปรับปรุงพัฒนา  
      ๓.๒ ข้อมูลจากสัมภาษณ์ครู อาจารย์  ๑ นาย  

 ๑ 
 
 

 (๐.๕๐) 
 
 
 

(๐.๕๐) 

 

     
๔. มีความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้
เกิดการพัฒนาร่วมกันด้านวิชาการและ
เทคโนโลยี 

๔. เอกสาร/รายงานผลท่ีได้จากความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น
เพื่อให้เกิดพัฒนาร่วมกันในด้านวิชาการและเทคโนโลยี 

 ๑ 
 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                                                              ๖ –                                                 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                      โรงเรียนการบินทหารบก 

๒๔ 

๕. ครูอาจารย์น าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์
ความรู้ ท่ีพัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน 

๕. ร้อยละของครู อาจารย์ท่ีน าวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ท่ี
พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
(ร้อยละ .... เท่ากับ ๑ คะแนนตามปี) 

 ๑ 
 
 

 

รวม  ๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๔ การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรคแ์ละการน ามาใช้ประโยชน์ 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และน ามาใช้ประโยชน์ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 
ข้อมูลที่ตรวจพบ/

ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 
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๒๕ 

๑. มีแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ/          
งานสร้างสรรค์/งานวิจัย ตามความต้องการ
หรือความพร้อมของสถานศึกษา 

๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/ งานวิ จัย/             
งานสร้างสรรค์ 

 ๑  

๒. มีคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรอง
คุณภาพและรับรองการน าผลงานไปใช้
ประโยชน์ 

๒. เอกสาร/หลักฐานการแต่งต้ังคณะกรรมการและผลการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
     ๒.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณภาพและ
รับรองการน าผลงานไปใช้ประโยชน์  
     ๒.๒ เอกสาร/หลักฐาน ท่ีแสดงผลการพิจารณาของคณะ
กรรมการฯ และรับรองการน าไปใช้ประโยชน์  

 ๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐)  

 

๓. มีผลงานจากการด าเนินการตามเกณฑ์
ข้อ ท่ี  ๑  และมีการ เผยแพร่ ผลงานใน
ช่องทางต่างๆ 

๓. หลักฐานท่ีแสดงถึงผลงานตามแผนงาน/โครงการตามเกณฑ์ข้อท่ี  
      ๓.๑ ผลงานท่ีได้จากการด าเนินการตามแผนงานและหรือ
โครงการตามเกณฑ์ข้อท่ี ๑  
      ๓.๒ การเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ เช่น วารสารของ
เหล่า/หน่วยเหนือ ทางเว็บไซต์  เอกสารเผยแพร่  การประชุม 
เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ  
      ๓.๓ สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน  ๑ นาย 

 ๑ 
 (๐.๕๐) 

 
 
 
 

(๐.๕๐) 

 

     
๔. ครู อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้           
ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิ จัยและ             
มีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์             
ท่ีก าหนด 

๔. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องท่ี
เกี่ยวข้องด้านการสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
ให้ครู อาจารย์ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
     ๔.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทาง
วิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย (ร้อยละ .... เท่ากับ ๑ คะแนน 
ตามป)ี 
     ๔.๒ สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน  ๑ นาย   

 ๑ 
 
 

(๑) 
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๒๖ 

๕.  มี การประเมินแผนงานและ/หรื อ
โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์/งานวิจัยเกณฑ์ข้อท่ี ๑ และน า
ผลไปปรบปรุงพัฒนา 

๕. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงผลการประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา 
ประกอบด้วย 
      ๕.๑ ผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ/งานวิจัย/สร้างสรรค์ 
       ๕.๒ แนวทางการปรับปรุงพัฒนาผลงานทางวิชาการวิชาการ/
งานวิจัย/สร้างสรรค์ของสถานศึกษาในปีต่อไป  

 ๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
 

 

รวม  ๕  

 
 
 
 
 
 
 
มาตรฐานที่ ๕  การบรกิารทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริการวิชาการตามความช านาญและความพร้อมของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีแผนการบริการวิชาการตามความ
ช านาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/
สังคม 

๑. แผนงาน/โครงการบริการวิชาการตามความช านาญท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม   

 ๑ 
 
 

 

๒. มีกิจกรรมการบริการวิชาการตามเกณฑ์ 
ข้อท่ี ๑ 

๒. เอกสาร/หลักฐานการด าเนินกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ  ๑ 
 

 

๓. ครู อาจารย์มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ๓. ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี ท ากิจกรรมการ  ๑  
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๒๗ 

และเผยแพร่ผลงาน บริการทางวิชาการ (ร้อยละ .... เท่ากับ ๑ คะแนนตามปี)  
๔. มีการประเมินแผนงานและหรือโครงการ
บริการวิชาการ 

๔. เอกสาร/รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการฯ ท่ีสรุป
ประเด็นปัญหาท่ีต้องปรับปรุงพัฒนา 

 ๑ 
 
 

 

๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาการบริการวิชาการ 

๕. เอกสาร/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการตาม
ความช านาญท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน/กองทัพ/ชุมชน/สังคม  
ในปีต่อไป 

 ๑ 
 

 

รวม  ๕  

 

 
 
มาตรฐานที่ ๖ การปลกูฝังและสร้างเสริมอุดมการณท์หาร และความเปน็พลเมืองทีด่ ี

ตัวบ่งชี้ ๖.๑ กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑ แผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังและสร้าง
เสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็น
พลเมืองท่ีดี 

๑. แผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร
และความเป็นพลเมืองท่ีดี 

 ๑ 
 
 

 

๒. มีการด าเนินกิจกรรมการปลูกฝังและ
สร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็น
พลเมืองท่ีดี 

๒. เอกสาร/หลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม  ๒ 
 

 

๓. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
เกณฑ์ข้อ ๒ 

๓. รายงาน/หลักฐานการประเมินผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
     ๓.๑ ผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด 
     ๓.๒ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม           
(อาจใช้แบบสอบถาม/การสัมภาษณ์/การประชุม ตามความ

 ๑ 
 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                                                                                                                              ๖ –                                                 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา                                                                                                      โรงเรียนการบินทหารบก 

๒๘ 

เหมาะสมของกิจกรรม)  สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย 
๔. มีการน าผลการประเมินจากเกณฑ์           
ข้อท่ี ๓ ไปปรับปรุงพัฒนา 

๔. เอกสาร/หลักฐานการน าผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อท่ี ๓               
ไปปรับปรุงพัฒนา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
    ๔.๑ รายงานสรุปการน าผลการประเมิน  
    ๔.๒ การก าหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนา กิจกรรมการ
ปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองท่ีดีในปี
ต่อไป 

 ๑ 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 

 

รวม  ๕  
 

มาตรฐานที่ ๗ การบริหารจดัการและการพัฒนาสถานศกึษา 
ตัวบ่งชี้ ๗.๑ มีแผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีการก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และแผนแม่บท /แผนพัฒนาคุณภาพของ
สถาน ศึกษา (แผน  ๕  ปี  )  และมี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ 

๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา (๑ 
คะแนน)ประกอบด้วย 
     ๑.๑ ปรัชญา วิ สัยทัศน์ พันธกิจ  แผนแม่บท /แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา รวมถึง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พร้อมท้ังอธิบายให้
ทราบถึงท่ีมาและเป้าหมายท่ีก าหนด  
     ๑.๒ หลักฐานการมีส่วนร่วมของก าลังพลในการก าหนด หรือ
ทบทวน ฯ ด้วยก าลังพลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

 ๑ 
 
 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
 

 

๒. มีแผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีท่ี สอดคล้องกับแผนแม่บท 

๒. แผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ าปีท่ี สอดคล้อง
กับแผนแม่บท  (ในปีท่ีใช้ข้อมูลในการประเมิน) 

 ๑ 
 

 

๓. มีการด าเนินงานตามแผนงานและ
โครงการ 

๓. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ข้อท่ี ๓  ๑ 
 

 

๔. มีการประเมินผลแผนงานและโครงการ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

๔. รายงานผลการประเมินแผนงานและโครงการ ท่ีสรุปว่าบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร 

 ๑ 
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๒๙ 

๕. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
พัฒนา แผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา/แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

๕. รายงาน/หลักฐานการน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุง พัฒนาแผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหรือ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี 

 ๑  

รวม  ๕  
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/ 
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีการจัดท าโครงสร้างของหน่วยงาน 
โครงสร้างการบริหารงาน และการก าหนด
หน้าท่ีการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ
ภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน 

๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงโครงสร้างของหน่วยงาน ประกอบด้วย 
     ๑.๑ แผนภูมิโครงสร้างองค์กร แผนภูมิการบริหารงาน และ
แผนภูมิปฏิบัติงาน  
     ๑.๒ ค าส่ัง/การก าหนดบทบาทหน้าท่ีผู้บริหารสถานศึกษา 
ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ในสถานศึกษาพร้อมก าหนด
หน้าท่ี/ขอบเขตความรับผิดชอบ  
 

 ๑ 
(๐.๕๐) 

 
(๐.๕๐) 

 

 

๒. ก าลังพลรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และแผนแม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
นโยบายและแผนงานของสถานศึกษา และ
บทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงาน 

๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการรับรู้เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
แผนแม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ นโยบายและแผนงานของ
สถานศึกษา และบทบาทหน้าท่ีในการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
    ๒.๑ การประชาสัมพันธ์ ให้ก าลังก าลังพลรับรู้ เข้าใจ  
    ๒.๒ สัมภาษณ์ ก าลังพลถึงการรับรู้ และความเข้าใจ  

 ๑ 
 

 

๓. มีการด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ี ๓. เอกสาร/หลักฐานการด าเนินการตามบทบาทหน้าท่ีประกอบด้วย 
      ๓.๑ ผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร และ 
ผลการด าเนินงานของคณะท างาน/คณะกรรมการต่างๆ 
      ๓.๒ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/คณะท างานฯ 
 

 ๑ 
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๓๐ 

     
๔. มีการติดตามงานและรายงานอย่างเป็น
ระบบและน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการ
บริหาร 

๔. หลักฐานการก ากับ ติดตามงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังวงรอบ
การก ากับติดตาม , การประชุม นขต.ฯ, รายงานการประชุมติดตาม
ความคืบหน้าในการด าเนินงาน รายงานผลการด าเนินงาน 
 

 ๑ 
 

 

๕.  ศักยภาพระบบฐานข้อมูลส าหรั บ
ผู้บริหารเพื่อการบริหารและพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

๕. ระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการบริหาร
และการพัฒนา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย 
     ๕.๑ เว็บไซต์ของสถานศึกษา  
     ๕.๒ ระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ (ด้านครูอาจารย์ ก าลังพล         
ด้านหลักสูตร  ข้อมูลผู้เรียน  ผลงานวิชาการ การจัดการความรู้ 
เอกสารต ารา ข้อมูลและสถิติกิจกรรมต่างๆ  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เป็นต้น  
      ๕.๓ สัมภาษณ์และสาธิตการเข้าถึงข้อมูลและการน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

 ๑  

รวม  ๕  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๓ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/ คะแนน คะแนน 
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๓๑ 

ข้อเสนอแนะ เต็ม ที่ได้ 
๑.  มี แผนงานการจัดการความรู้ ของ
สถานศึกษา 

๑. เอกสารหลักฐานแสดงแผนงานการจัดการความรู้ ของ
สถานศึกษา ประกอบด้วย 
     ๑.๑ แผนงาน/โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาท่ีก าหนด
เป้าหมายอย่างชัดเจน 
     ๑.๒ ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ท่ีก าหนดบทบาท
หน้าท่ี  

 ๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐) 
 

 

๒. มีการด าเนินงานจัดการความรู้ตาม
แผนงาน/โครงการ จัดการความรู้ของ
สถานศึกษาโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ 

๒. เอกสาร/หลักฐานท่ีแสดงการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
จัดการความรู้ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 ๑ 
 

 

๓.  มี ผลงาน ท่ี ไ ด้จากการด า เนิน ง าน
แผนงาน/โครงการ ตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ 

๓. ผลงานท่ีได้จากการด าเนินงานแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 
      ๓.๑ ผลงานท่ีได้จากเกณฑ์ข้อท่ี ๑ อย่างน้อย ๒ เรื่อง  
      ๓.๒ สัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการความรู้   

 ๑ 
 

 

๔. มีการน าผลงานท่ีได้จากการ จัดการ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

๔. เอกสาร/หลักฐานการน าผลงานท่ีได้จากการจัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์  เช่น การเผยแพร่ โดยบทความ วารสาร เว็บไซต์  การ
บรรยายให้ความรู้  การน าไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ใช้ในการเรียน
การสอน  การปรับปรุงต ารา ปรับปรุงการฝึก ฯลฯ  
 

 ๑ 
 

 

     
๕. มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการฯ และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาจัดการความรู้ 

๕. รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด  
     ๕.๑ ระบุประเด็นส าคัญท่ีต้องปรับปรุงพัฒนา  
      ๕.๒ ระบุแนวทางการพัฒนาการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็น  
องค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไป 

 ๑ 
 (๐.๕๐) 

 
 (๐.๕๐) 

 

 

รวม  ๕  
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๓๒ 
 
ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 
 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/ 
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดท า
งบประมาณเป็นเอกสารอ้างอิงในการ
ด าเนินงาน 
 

๑.  ระ เบี ยบและหลัก เกณฑ์ ในการ จัดท า งบประมาณเป็น
เอกสารอ้างอิงในการด าเนินงาน ท่ีเป็นปัจจุบัน        
 

 ๑  

๒. จัดท าค าของบประมาณ/เสนอความ
ต้องการงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจ/
แผนงาน/โครงการท่ีก าหนดไว้ และส่ง           
ยศ.ทบ. ตามเวลาท่ีก าหนด 

๒. เอกสาร/หลักฐานการจัดท าค าของบประมาณตามแผนและ
ทันเวลา 
      ๒.๑ เอกสารเสนอความต้องการเอกสารการจัดท าค าขอ
งบประมาณ/เสนอความต้องการงบประมาณ   
       ๒.๒ หลักฐานการส่งเอกสารฯ ให้ ยศ.ทบ.ตามเวลาท่ีก าหนด 
  
 

 ๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 (๐.๕๐)  

 

๓ .  มี แ ผ น แ ล ะ ก า ร ใ ช้ จ่ า ย / บ ริ ห า ร
งบประมาณอย่างถูกต้องเป็นไปตาระเบียบ
ของ ทบ. เน้นความประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน 

๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณ 
อย่างถูกต้อง   
       ๓.๑ แสดงแผนการใช้จ่ายตาม ระเบียบของ ทบ.ท่ีเน้นความ
ประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน 
      ๓.๒ แสดงข้อมูลการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. 
 

 ๑ 
 

 (๐.๕๐) 
 

 (๐.๕๐) 

 

๔. มีการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
มีการรายงานผล น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ 

๔. รายงานผลการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณ น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ             

 ๑ 
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๓๓ 

๕. มีผลการค านวณงบประมาณเพื่อแสดง
ศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ 

๕. แสดงวิธีการค านวณ และผลการค านวณ (ด าเนินการครบ ๓ ข้อ 
เท่ากับ ๑ คะแนน) 
     ๕.๑ ค านวณร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบประมาณท่ี
ได้รับจัดสรร   
    ๕.๒ ค านวณร้อยละของงบประมาณส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์
การฝึก เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้  ระบบ
ห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ต่องบด าเนินการจัดการศึกษา     
    ๕.๓ ค านวณร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึก  (ค่าเครื่องช่วยฝึก)
ต้องด าเนินการจัดการศึกษา            
 

 ๑ 
 
 
 

(๐.๕๐) 
 

(๐.๕๐)  

 

รวม  ๕  
 

ตัวบ่งชี้ ๗.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา 
. 

เกณฑ์การประเมิน ข้อมูลประกอบการพิจารณา ข้อมูลที่ตรวจพบ/ 
ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา              
ใน ๒ ด้าน ประกอบด้วย 
  ๑.๑ ด้านความรู้ของก าลังพลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
  ๑.๒ ด้านการน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพไป
ปรับปรุงพัฒนา 

 ๑ 
 

 (๐.๕๐) 
  

(๐.๕๐)  

 

๒. มกีารด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมตามข้อ ๑ 

๒. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเกณฑ์ข้อท่ี 
๑ (รายงานให้ครบทุกแผนงาน/โครงการ กรณีท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนท่ีก าหนดไว้ให้รายงานเหตุผลให้ทราบด้วย) 

  ๑ 
 

 

๓. มีระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง

๓. แสดงข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ  ประกอบด้วย   
   ๓.๑ ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑ 
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๓๔ 

สถานศึกษา    ๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยกรรมการของสถานศึกษา
ท่ีครอบคลุมทุกตัวบ่งช้ี (รายงานการประเมินตนเอง) 
   ๓.๓  แผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
   ๓.๔  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆท่ีด าเนินการ 
   ๓.๕ ข้อมูลก า ลังพล ,การจัดการเรียนการสอน ,ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ (จากตัวบ่งช้ี ๗.๒  เกณฑ์ข้อท่ี ๕) 
 

 

     
๔. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการของ
โรงเรียน ปีละ ๑ ครั้งและจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเองส่งตามเวลาท่ีก าหนด 

๔. เอกสาร/หลักฐานแสดงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประกอบด้วย 
๔.๑ ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน/คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา ท่ีก าหนดหน้า ท่ี/ขอบเขตความ
รับผิดชอบ 
 ๔.๒ เอกสาร/หลักฐานการด า เนินการคุณภาพภายในโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา  
๔.๓ รายงานผลการประเมินภายในสถานศึกษาก่อนน ามาจัดท าSAR  
๔.๔ ส่ง SAR ตรงตามห้วงระยะเวลาตามท่ี ยศ.ทบ. ก าหนด  
 

 ๑ 
 

(๐.๒๕) 
 
 

(๐.๒๕) 
 

(๐.๒๕) 
(๐.๒๕) 

 

๕. มีการประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตาม ข้อ ๑ และสรุปผลเพื่อ
น าไปก าหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

๕. เอกสาร/หลักฐานผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทาง การปรับปรุงพัฒนา 
ประกอบด้วย 
 ๕.๑ สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการและการน าผลไป
ปรับปรุงพัฒนา  
 ๕.๒ สัมภาษณ์หัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาถึงผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด  

 ๑ 
 

  
(๐.๕๐) 

 
(๐.๕๐)  

 

รวม  ๕  
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๓๕ 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

                                                            - ไม่มีเนื้อหา -
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๓๗ 

 

แบบฟอร์ม 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ..................................................................................... 

ประจ าปีงบประมาณ........................ 
 

โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน .................................................................................... 
 

รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๑. .................................................................... ประธานกรรมการ 
๒. .................................................................... รองประธานกรรมการ 
๓. .................................................................... รองประธานกรรมการ 
๔. .................................................................... กรรมการ 
๕. .................................................................... กรรมการ 
๖. ..................................................................... กรรมการ 
๗. ..................................................................... กรรมการ 
๘. ..................................................................... กรรมการ/เลขานุการ 
๙. .................................................................... กรรมการ/ผช.เลขานุการ  

ชื่อหน่วยงานที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ........................................................................ 
วัน  เดือน  ปีที่ประเมิน .................................................................................................. 
ข้อมูลของหน่วยงาน  (โดยสังเขป)  
นามหน่วย  :  .................................................................................................................. 
ที่ต้ัง 
ประวัติความเป็นมา 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ว่าหน่วยงานมีระบบและกลไกก ากับการควบคุมคุณภาพในแต่ละมาตรฐานของ
คุณภาพ 
 ๒. มีการปฏิบัติตามระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพท่ีก าหนด โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน                  
ตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
 ๓. ให้ข้อคิดเห็น  จุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา  และให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของตัวบ่งช้ีท่ีก าหนด 
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๓๘ 

 

วิธีการด าเนินงาน 
 ๑. ศึกษารายงานการประเมินตนเองของ ( หน่วยงาน ) ................................และเอกสารประกอบ 
 ๒. การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม 
     ๒.๑ ผู้บริหาร / คณะกรรมการ / บุคคลท่ีสัมภาษณ์  มีดังนี้ 
 ๒.๑.๑ ................................................................................... 
 ๒.๑.๒ ................................................................................... 
 ๒.๑.๓ ................................................................................... 
 ๒.๑.๔ ................................................................................... 
 ๒.๑.๕ ................................................................................... 
    ๒.๒ การเยี่ยมชมสถานท่ี 
 ๒.๒.๑ ................................................................................... 
 ๒.๒.๒ ................................................................................... 
 ๒.๒.๓ ................................................................................... 
 ๒.๒.๔ ................................................................................... 
 ๒.๒.๕ ................................................................................... 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ไ ด้ประชุมพิจารณาผลการประเมิน  เมื่อวัน ท่ี 
...............................  แล้ว เห็นว่า  (หน่วยงาน)  ........................................... มี / ไม่มี  ระบบและกลไก                
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และด าเนินการตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนด  ดังนี้  
 

         มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้สอดคล้องกับความ
ต้องการของ ทบ. โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผลท่ีมี
มาตรฐาน 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ข้อมูลท่ีตรวจพบ/

ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 

คะแนน          

เต็ม 

คะแนน         

ท่ีได้ 

๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา

และมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

 ๑ ...... 
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๓๙ 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ข้อมูลท่ีตรวจพบ/

ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 

คะแนน         

เต็ม 

คะแนน         

ท่ีได้ 

๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตาม

คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา    

 ๑ ...... 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงานท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๑ ...... 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

และเพื่อนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา มีคะแนนเฉล่ีย

อยู่ในระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร 

 ๑ ...... 

๕. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุง

พัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน 

 ๑ ...... 

รวม คะแนน  ๕ ...... 

 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ข้อมูลท่ีตรวจพบ/

ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน        

ท่ีได้ 

๑. มีการก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จ

การศึกษา ท่ีสามารถวัดได้ทุกหลักสูตร 

 ๑ ...... 

๒. มีการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้ส าเร็จ

การศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดยผู้เรียนประเมิน

ตนเองและครู อาจารย์หรือคณะกรรมการ                  

เป็นผู้ประเมิน 

 ๑ ...... 
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๔๐ 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 

ข้อมูลท่ีตรวจพบ/

ข้อเสนอแนะ 

คะแนน 

คะแนน

เต็ม 

คะแนน          

ท่ีได้ 

๓. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม

หลักสูตร ทุกหลักสูตร 

 ๒ ...... 

๔. มีการสรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในรุ่น

ต่อไป 

 ๑ ...... 

รวมคะแนน  ๕ ...... 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 

ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑.๑ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ๕ ๔ 

๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๕ ๓.๗๐ 

รวม ๑๐ ๗.๗๐ 

คะแนนเฉล่ีย= ผลรวมของคะแนน ÷ จ านวนตัวบ่งช้ี ๗.๗๐ ÷ ๒ = ๓.๘๕ 

ระดับคุณภาพ ดี 

 
การวิเคราะห์มาตรฐานที่  ๑ 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
 ๑...................................................................................................................................................... 
 ๒...................................................................................................................................................... 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑...................................................................................................................................................... 
 ๒...................................................................................................................................................... 
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๔๑ 

 

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑...................................................................................................................................................... 
 ๒...................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
 เมื่อเขียนผลการด าเนินงานมาตรฐานท่ี ๑ เรียบร้อยแล้ว  ในการเขียนผลการด าเนินงานของมาตรฐาน
ท่ี ๒ จนถึงมาตรฐานท่ี ๗ ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน............................................. 
ปีงบประมาณ................................ 

การวิเคราะห์ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 

สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ตัวอย่าง) 

มาตรฐาน น้ าหนัก คะแนน x 

น้ าหนัก 
คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ

คุณภาพ 

๑. คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๐ ๓๘.๕๐ ๓.๘๕ ดี 

๒. คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน

การศึกษา 

๑๕ ๖๐.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

๓.การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน ๓๐ ๑๑๔.๓๐ ๓.๘๑ ดี 

๔ .ก าร สร้ า ง ผลง าน ทา วิ ช าก า ร / ง านวิ จั ย /                   

งานสร้างสรรค์และการน ามาใช้ประโยชน์ 

๑๐ ๔๑.๐๐ ๔.๑๐ ดี 

๕. การบริการทางวิชาการ ๕ ๒๒.๕๕ ๔.๕๑ ดีมาก 

๖. การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองท่ีดี 

๕ ๒๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๒๕ ๙๗.๕๐ ๓.๙๐ ดี 

รวม ๑๐๐ ๓๙๘.๘๕ -  

คะแนนเฉล่ีย= ผลรวมของคะแนน ÷ น้ าหนัก ๓๙๘.๘๕÷๑๐๐= ๓.๙๙ 

ระดับคุณภาพ ดี 
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๔๒ 

 

 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ฯ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ในภาพรวม ดังนี้ 
การวิเคราะห์ภาพรวมระดับสถาบัน 
จุดเด่น/จุดแข็ง 
๑............................................................................................................................................................................ 
๒............................................................................................................................................................................ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 
๑............................................................................................................................................................................ 
๒............................................................................................................................................................................ 
๓............................................................................................................................................................................ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑............................................................................................................................................................................ 
๒........................................................................................................................................................................... 
๓.......................................................................................................................................................... 
 
 
 

                                                ลงนาม ............................................    ประธานกรรมการ 
                                                         ( ...................................... ) 
                                                ลงนาม ............................................    รองประธานกรรมการ 
                                                         ( ...................................... ) 
                                                ลงนาม ............................................    รองประธานกรรมการ 
                                                         ( ...................................... ) 
                                                ลงนาม ............................................    กรรมการ 
                                                         ( ...................................... ) 
                                                ลงนาม ............................................    กรรมการ 
                                                         ( ...................................... ) 
                                                ลงนาม ............................................    กรรมการ 
                                                         ( ...................................... ) 
                                                ลงนาม............................................     กรรมการ/เลขานุการ 
                                                         ( ...................................... ) 
                                                ลงนาม............................................     กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
                                                         ( ...................................... ) 
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๑ 

บทที่ ๗ 
 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เป็นเอกสารที่หน่วยด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษาจัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินตนเองให้บุคลากรในสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสาธารณชน ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทาง
การพัฒนาของสถานศึกษานั้น 

วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 ๑. เพื่อรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานตาม  พันธกิจ  วิสัยทัศน์  และวัตถุประสงค์ 

ของสถานศึกษา 
 ๒. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

    ๓. ใช้เป็นเอกสารในการรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
สถานศึกษาของ ทบ.จะตองจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 

จ านวน ๑ เล่ม ใหก้รมยุทธศึกษาทหารบก ทุกส้ินปการศึกษา 
การจัดท า“รายงานการประเมินตนเอง” (SAR) เปนกระบวนการศึกษาตนเองของสถาบันการศึกษา 

แสดงผลการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาว่าได้ด าเนินการตามภารกิจและมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแผนงานท่ีก าหนดไวบรรลุผลมากนอยเพียงใด ผานเกณฑมาตรฐานท่ีก าหนดไวหรือไม่ เปนการทบทวน    
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาดวยตนเอง วิเคราะหตนเอง และคนหา ปญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน 
ตลอดจนหาวิธีการหรือแนวทางในการแก ป ญหาหรืออุปสรรคต างๆ ด วยตนเอง ในภาพรวม SAR               
จึงเปนการสะทอนผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ของสถานศึกษาท่ีประกอบดวย การพัฒนา
คุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพื่อให้รูปแบบในการเขียน SAR สถานศึกษาของ
กองทัพบก เป็นไปในแนวทางเดียวกันจึงก าหนดเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

 
แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินตนเองส าหรับสถาบันการศึกษาของทบ. 

ระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการ 
ประกอบด้วย ๔ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนน า หน้าปก  ค าน า  สารบัญ และ ส่วนน า 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่    

 ๑. ท่ีต้ังสถานศึกษา 
 ๒. ประวัติสถานศึกษา 
 ๓. สัญลักษณ์สถานศึกษา 
 ๔. วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
 ๕. เป้าหมายของสถานศึกษา/ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
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๒ 
   ๖. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
   ๗. รายช่ือผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร 
   ๘. ข้อมูลก าลังพล  
   ๙. ข้อมูลครู-อาจารย์  
   ๑๐. หลักสูตรการศึกษา  
   ๑๑. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ  เป็นการ
รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา/ ทบ.  

ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วนได้แก่  
 ๑.ส่วนส าคัญหมายถึง ส่วนท่ีเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนด 
ไว้ในแต่ละมาตรฐาน 

๒.ส่วนรายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ท่ีใช้ยืนยันการท างานในส่วนส าคัญ 
๓. ส่วนสรุปผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางพัฒนา                

โดยแยกเขียนเป็นรายมาตรฐาน 
 ส่วนที่ ๔ ภาคผนวกได้แก่ 

รายการเอกสารประกอบ เช่น  ค าส่ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของโรงเรียนค าส่ังคณะกรรมการวิทยฐานะของโรงเรียน  บัญชีรายช่ือครูอาจารย์คุณวุฒิและจ านวนปีท่ีท า
หน้าท่ีสอน และอื่นๆ 

หลักการเขียนหลักการเขียนรายงานการประเมินตนเองในส่วนต่างๆ  
๑. ส่วนน า หน้าปก  ค าน า  สารบัญ  

๑.๑ หน้าปก  ค าน า  สารบัญ  
 ๑.๑.๑ หน้าปก  ประกอบด้วย ช่ือหน่วยงานท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  

ช่วงเวลาท่ีรวบรวมข้อมูล  ซึ่งโดยท่ัวไปจะยึดถือตามปีงบประมาณ หรือ ปีการศึกษา และวัน/ เดือน/ ปี ท่ี
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  

 ๑.๑.๒ ค าน าควรครอบคลุมสาระส าคัญได้แก่หลักการและเหตุผลท่ีสถานศึกษา
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาวัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ขอบเขตงานท่ี 
สถานศึกษารับผิดชอบ  ซึ่งได้ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง ช่วงเวลาท่ีรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน 
และลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่ีจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  

  ๑.๑.๓ สารบัญ  ควรเรียงตามล าดับดังนี้  
   ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
   ส่วนท่ี ๒ รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
   ส่วนท่ี ๓ ผลการด าเนินงาน 
   ส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก 
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๓ 
๒. ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา ได้แก่    

๒.๑ ท่ีต้ังสถานศึกษา 
๒.๒ ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 

  ๒.๓ สัญลักษณ์สถานศึกษา 
  ๒.๔ วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
  ๒.๕ เป้าหมายของสถานศึกษา/ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา(ถ้ามี) 
  ๒.๖ โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ(แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  

แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart) และแผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart)  
  ๒.๗ รายช่ือผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร 
  ๒.๘ ข้อมูลก าลังพล (แยกนายทหารสัญญาบัตร /ประทวน/ลูกจ้าง/พนักงาน) โดยระบุ

สถานะก าลังก าลังพล (อัตราเต็ม,อัตราอนุมัติ, บรรจุจริง, ปฏิบัติหน้าท่ีจริง) สรุปความเพียงพอหรือ                 
ความต้องการก าลังพล 

  ๒.๙ ข้อมูลครู-อาจารย์ (จ าแนกตามคุณวุฒิ) (แยกนายทหารสัญญาบัตร /ประทวน) ระบุ
สถานะก าลังก าลังพล (อัตราเต็ม,อัตราอนุมัติ, บรรจุจริง, ปฏิบัติหน้าท่ีจริง) รายวิชา และสรุปความเพียงพอ
หรือความต้องการครูอาจารย์   

  ๒.๑๐ หลักสูตรการศึกษา แยกหลักสูตรผลิต หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และ
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ โดยระบุระยะเวลา จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา (ระบุวันท่ีหลักสูตรได้รับการอนุมัติ)          
อาจระบุจ านวนผู้รอเข้ารับการศึกษา (ถ้ามีข้อมูล)  

  ๒.๑๑ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร(ถ้ามี) 
๓. ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ  เป็นการ 

รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา/ ทบ. โดยน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/
พัฒนาโดยระบุให้ชัดเจนว่า    

๓.๑ ได้น าข้อเสนอแนะใดไปปรับปรุง/พัฒนา 
 ๓.๒ ปรับปรุงอย่างไร ก าหนดเสร็จเมื่อใด 
 ๓.๓ ปรับปรุง/พัฒนา อยา่งไร  

 ๓.๓ ใคร/หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ ติดตาม การพัฒนาผลงานและวิธีการ 
ท างานนั้น  

 ๓.๔ ผลการด าเนินการปรับปรุง/พัฒนามีผลเป็นอย่างไรบ้าง 
 ๔. ส่วนที่ ๓ ผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่   

    ๔.๑ ส่วนส าคัญ คือ ผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดไว้ในแต่ละมาตรฐาน                  
ควรแสดงข้อมูลว่าสถานศึกษาได้ท างานหรือสร้างผลงานบรรลุตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ไว้หรือไม่   

๔.๑.๑ หลักการเขียนผลการด าเนินงาน มีดังนี ้
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๔ 
      ๔.๑.๑.๑ แสดงความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หมายถึงการบรรยายผล 

การด าเนินงานท่ีถูกต้องตามความเป็นจริงและเขียนสาระส าคัญท่ีสอดคล้องกับองค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี หรือ
เกณฑ์การพิจารณาท่ีก าหนด 

  ๔.๑.๑.๒ เขียนบรรยายผลการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบ ควรใช้         
ค าท่ีสม่ าเสมอ (Consistency) ตลอดท้ังเล่ม 

  ๔.๑.๑.๓ เขียนรายงานผลการด าเนินงาน เรียงล าดับตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ 
และเกณฑ์การพิจารณา (Criteria) โดยเขียนเฉพาะผลการท างานท่ีท าไปแล้วจริง ไม่เขียนสิ่งที่จะท า (ส่ิงท่ีจะ
ท าอาจเขียนไว้ในแนวทางการพัฒนา) ท้ังนี้  เพื่อให้อ่านง่ายอาจเขียนแยกเป็นย่อหน้าในแต่ละตัวบ่งช้ี 

  ๔.๑.๑.๔ เขียนตอบให้ตรงตามเกณฑ์การพิจารณา  โดยแสดงข้อมูลท้ังเชิง 
ปริมาณ (เช่น แสดงค่าร้อยละ เป็นต้น) และเชิงคุณลักษณะ (เช่น เขียนบรรยายการวิธีการจัดการความรู้          
เป็นต้น) 

  ๔.๑.๑.๕ ระบุรายการ หลักฐาน/ เอกสารอ้างอิงส าหรับทุกผลการ 
ด าเนินงานเพื่อแสดงความน่าเช่ือถือและใช้เป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนาต่อยอด 

  ๔.๑.๑.๖ เขียนให้ผู้อ่านหรือผู้ท่ีใช้รายงานการประเมินตนเองมองเห็นสภาพ 
ของการท างาน/ผลงานชัดเจนเช่น รายละเอียดเกี่ยวกับการท างานหรือผลงาน หรือประสิทธิผล 

  ๔.๑.๑.๗ เขียนให้ชัดเจนว่า เกณฑ์การพิจารณาใด ด าเนินการอย่างไร 
   ๔.๑.๑.๘ เมื่อน าผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  คือ            
ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน พบว่า  สถานศึกษามีคุณภาพผลการด าเนินงานอยู่ในระดับใด (ได้คะแนน ๑ - ๕)  
   ๔.๑.๑.๙ แสดงผลการตัดสินรายเกณฑ์การพิจารณาว่า ได้คะแนนเท่าใด  
ซึ่งได้จากการเปรียบเทียบระหว่างผลการด าเนินงานจริง กับ เกณฑ์การพิจารณา 
   ๔.๑.๑.๑๐ แสดงผลการตัดสินรายตัวบ่งช้ี  โดยระบุค่าคะแนนตามเกณฑ์
การตัดสินท่ีก าหนดไว้ ๕ ระดับ ตามเกณฑ์การตัดสินท่ีก าหนดไว้ส าหรับแต่ละตัวบ่งช้ี 
   ๔.๑.๑.๑๑ แสดงผลการตัดสินผลการด าเนินงานรายมาตรฐาน  ซึ่งได้จาก
การหาค่าเฉล่ียของคะแนนตัวบ่งช้ีในตัวบ่งช้ีนั้น และระบุค่าคะแนนตามเกณฑ์การตัดสินท่ีก าหนดไว้ ๕ ระดับ 
   ๔.๑.๑.๑๒ แสดงผลการตัดสินผลการด าเนินงานในภาพรวม  โดยน าผล
คะแนนของแต่ละมาตรฐานคูณด้วย ค่าน้ าหนักของมาตรฐานนั้น  จากนั้น  น ามาหาค่าเฉล่ียของคะแนนรวมท้ัง 
๗มาตรฐานและระบุค่าคะแนนตามเกณฑ์การตัดสินท่ีก าหนดไว้ ๕ ระดับ 
 ๔.๒ ส่วนรายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  ท่ีใช้ยืนยันการท างานในส่วนส าคัญ                
มีวัตถุประสงค์การเขียนรายการเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงเพื่อให้ผู้อ่านรายงานการประเมินตนเอง  มีความ
สะดวกและรวดเร็วในค้นหาค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจวิธีการด าเนินงานมากขึ้น  โดยแสดง
รายการเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง มีหลักการเขียน ดังนี้ 
   ๔.๒.๑ แสดงรายการเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง ครบตามจ านวนท่ีถูกอ้างอิงในส่วน
รายงานผลการท างาน 
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๕ 
   ๔.๒.๒ เรียงล าดับเอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง  ตรงตามล าดับท่ีเขียนไ ว้ในส่วน               
“ผลการด าเนินงาน”  
   ๔.๒.๓ เขียน เรียงล าดับตัวเลข โดย ๒ ตัวแรกเป็นเลขตัวบ่งช้ี ตัวท่ี ๓ เป็นล าดับ
เกณฑ์ ตัวท่ี ๔ ขึ้นไปเป็นล าดับเอกสารใส่วงเล็บไว้  ดังนี้ เขียนไว้ตรงส่วนใต้ “ผลการด าเนินงาน”ตัวอย่าง 
เอกสารอ้างอิงท่ี ๒ ของตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ในเกณฑ์ท่ี ๓ เขียนเป็น “เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๑.๓.(๒) 
 
 

เอกสาร     ๑.๑.๓.๒ 
 
 
 ๔.๓ ส่วนสรุป ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง  จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางพัฒนาโดยแยก 
เขียนเป็นรายมาตรฐานเขียนสรุปผลการประเมินคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบโดยวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดท่ีควร
พัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

๔.๓.๑ การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา 
  ให้พิจารณาเริ่มจากการเทียบผลกาสารด าเนินงานกับเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละ

ตัวบ่งช้ีของแต่ละมาตรฐาน ตลอดจนผลการตัดสินให้ค่าคะแนนผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบดังนี้ 
  จุดแข็ง  หมายถึง   ผลงาน/ วิธีการด าเนินงาน บรรลุผลสูงกว่าเกณฑ์การพิจารณา

ของแต่ละตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ตัดสิน  ท้ังนี้  แม้พบว่าเป็นจุดแข็งก็ควรเสนอแนวทางการพัฒนาไว้ด้วย 
  จุดท่ีควรพัฒนา หมายถึงผลงาน/วิธีการด าเนินงาน บรรลุผลต่ ากว่าเกณฑ์              

การพิจารณาของแต่ละตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ตัดสิน 
 การเขียนแนวทางการพัฒนา การเขียนแนวทางการพัฒนาต้องใหม้ีความ 
ชัดเจนในการน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑. จะปรับปรุง/พัฒนา ผลงานและวิธีการท างานเรื่องใด เพื่ออะไร  
  ๒. จะปรับปรุง/พัฒนาผลงานและวิธีการท างานอย่างไร  
  ๓. ใครเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ/ติดตาม การพัฒนาผลงานและวิธีการท างานนั้น 
  ๔. ผลงาน/วิธีการท างานเรื่องท่ีต้องการพัฒนาวางแผนใหด้ าเนินการเสร็จเมื่อใด  

 ๕. ส่วนที่ ๔ ภาคผนวก  ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติม  เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของรายงาน 
การประเมินตนเอง   โดยจัดไว้ในส่วนสุดท้ายของรายงาน เช่นสถิติข้อมูลต่างๆ  รายการส่ิงอุปกรณ์ และรายช่ือ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ เป็นต้น 
 

 
 
 
 

ตัวบ่งช้ี 

  ล าดับเกณฑ์ในตัว
บ่งช้ี 

ล าดับเอกสารอ้างอิงเริ่มจาก ๑- …
จ านวนเอกสารทั้งหมดท่ีใช้อ้างอิง
ในเกณฑ์นั้น 
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๖ 
 
 

                           ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประเมินตนเอง 

ของ 
 

ชื่อสถาบัน/ รร. ............................................................ 
 

ประจ าปีงบประมาณ / ปีการศึกษา ...................... 
 

(ระบุห้วงเวลา .............................................................) 
 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน  
 
 
 

     วัน / เดือน / ปีที่รายงาน 
                                                            ............................................................. 

 
 
 
 

 

ตราของสถาบัน/ โรงเรียน 

ปก 
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๗ 
 
 
 

  ควรครอบคลุม 

- วัตถุประสงค์ 

- องค์ประกอบท่ีเกี่ยวข้อง 

- ช่วงระยะเวลาของการด าเนินการ 

 

                                               ลงนาม ...................................หัวหน้าหน่วยงาน 

                       วัน/ เดือน/ ปี 

 
     

ตัวอย่างการเขียนค าน า 

รายงานการ ประเมินตนเองของสถาบัน/ รร. ..................................... เป็นการท ารายงานการประเมิน
ตนเอง  ประจ าปีงบประมาณ/ ปีการศึกษา...............................ต้ังแต่ ........ .......... ถึง ................... โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กลางของ ทบ. 
พร้อมท้ังได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง  และแนวทางการพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน  เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลย้อนกลับ ในการวางแผนการบริหารจัดการและพัฒนา ............................ ต่อไป 

 
 
 

ลงนาม ...................................หัวหน้าหน่วยงาน 
          วัน/ เดือน/ ปี 
 

 
 
 
 
 
 
 

ค าน า 
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๘ 

สารบญั 
     หน้า 

ค าน า          ก 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา      
ส่วนท่ี ๒  รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ 
ส่วนท่ี ๓  ผลการด าเนินงาน 

- มาตรฐานท่ี ๑       x 
- มาตรฐานท่ี ๒       x 
- มาตรฐานท่ี ๓       x 
- มาตรฐานท่ี ๔       x 
- มาตรฐานท่ี ๕       x 
- มาตรฐานท่ี ๖       x 
- มาตรฐานท่ี ๗       x 

 
ส่วนท่ี ๔ ภาคผนวก 
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๙ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา  

๑. ท่ีต้ังสถานศึกษา 
๒. ประวัติสถานศึกษาโดยสังเขป 

  ๓. สัญลักษณ์สถานศึกษา 
  ๔. วัตถุประสงค์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ พันธกิจ  
  ๕. เป้าหมายของสถานศึกษา/ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
  ๖. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ(แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization Chart)  

แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart) และแผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart)  
  ๗. รายช่ือผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร 
  ๘. ข้อมูลก าลังพล (แยกนายทหารสัญญาบัตร /ประทวน/ลูกจ้าง/พนักงาน)  โดยระบุ

สถานะก าลังก าลังพล (อัตราเต็ม,อัตราอนุมัติ, บรรจุจริง, ปฏิบัติหน้าท่ีจริง) สรุปความเพียงพอหรือ                
ความต้องการก าลังพล 

  ๙. ข้อมูลครู-อาจารย์ (จ าแนกตามคุณวุฒิ) (แยกนายทหารสัญญาบัตร /ประทวน) ระบุ
สถานะก าลังก าลังพล (อัตราเต็ม,อัตราอนุมัติ, บรรจุจริง, ปฏิบัติหน้าท่ีจริง) รายวิชา และสรุปความเพียงพอ
หรือความต้องการครูอาจารย์   

  ๑๐. หลักสูตรการศึกษา แยกหลักสูตรผลิต หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และ
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ โดยระบุระยะเวลา จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา (ระบุวันท่ีหลักสูตรได้รับการอนุมัติ)           
อาจระบุจ านวนผู้รอเข้ารับการศึกษา (ถ้ามีข้อมูล)  
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจถูกต้อง 
(ลงช่ือ ) ................................................... 

(..................................................) 
                                                                         ต าแหน่ง .................................................. 
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๑๐ 
ส่วนที่ ๓  ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

(ช่ือสถานศึกษา).....................................ได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐาน 
และตัวบ่งช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ รร.หน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. 
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) จ านวน  ๗  มาตรฐาน ๑๘ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

 
(แนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา) 

 

มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร สามารถ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้สอดคล้องกับ                 
ความต้องการของ ทบ. โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผล
ท่ีมีมาตรฐาน 

 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาและมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบด าเนินการ ๑ ...... 

๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา    ๑ ...... 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ๑ ...... 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา มีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับดีข้ึนไปทุกหลักสูตร 

๑ ...... 

๕. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน ๑ ...... 

รวม คะแนน ๕ ...... 

 
เพื่อประเมินคุณภาพ ผู้ส าเร็จการศึกษาว่ามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตรงตามจุดมุ่งหมายขอหลักสูตร 

หรือไม่อย่างไร และเมื่อไปปฏิบัติงานแล้วได้น าความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ท่ีได้จากการศึกษาในหลักสูตร       
ไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยหรือไม่ อย่างไร เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป           
รร.การบิน ทบ. ได้มีการด าเนิน ดังนี้  
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๑๑ 
๑. มีระบบการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาโดยมอบให้..........(ระบุช่ือหน่วยงาน/คณะฯ..)  

เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการด าเนินการ โดยจัดท าแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ประกอบ
ด้วย..........(ระบุช่ือแผนงาน/โครงการ) (เอกสาร ๑.๑.๑.๑) 

๒. มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา โดยมีกิจกรรม
๑........๒.......(อธิบายการด าเนินการ) และได้จัดท าสรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผล
กับเป้าหมายท่ีก าหนด พบว่า......(บรรลุ หรือไม่บรรลุเป้าหมาย  อธิบาย....) และได้ก าหนดแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการในปีต่อไป โดย.......(อธิบาย....) (เอกสาร ๑.๑.๒.๑) 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา  
โดยได้แสดงตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ประกอบด้วย ๑) ด้านความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ๒) ด้านทักษะพื้นฐานในการท างาน ๓) ด้านบุคลิกภาพ
และคุณธรรมจริยธรรมตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (เอกสาร ๑.๑.๓.๑) และได้รับแบบประเมินความพึงพอใจ
กลับคืนในแต่ละหลักสูตรตามตารางสรุปโดยน ามาแสดงเป็นหลักฐานให้คณะกรรมการทราบจ านวน....หลักสูตร 
หลักสูตรละ .... ฉบับ (เอกสาร ๑.๑.๓.๒-๓) 

๔. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานต่อผู้ส าเร็จการศึกษามี
คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดีขึ้นไปมี จ านวน.....หลักสูตร จากท้ังหมด.....หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ.......(ร้อยละ 
๑๐๐ ของหลักสูตร = ๑ คะแนน) (เอกสาร ๑.๑.๔.๑) 

๕. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรโดยได้สรุปหัวข้อ/ประเด็นท่ีต้องปรับปรุงพัฒนาท่ีได้จากผลการประเมินฯ ประกอบด้วย.....(ระบุ
ประเด็นท่ีต้องปรับปรุงพัฒนา)การน าผลการประเมินความพึงพอใจ ไปก าหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป..........(ระบุตัวอย่างหลักสูตร/วิธีการจัดการเรียนการสอน)
(เอกสาร ๑.๑.๕.๑) 
รายการเอกสารอ้างอิง 
๑. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๑.๑ โครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาหลังกลับไปปฏิบัติหน้าท่ี ปีงบประมาณ  
    ๒๕๖๐ 
๒. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการประเมินโครงการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษา 
๓. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๑ ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจ 
๔. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๒ ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจท่ีได้รับกลับคืนทุกหลักสูตร 
๕. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๓ ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจท่ีได้รับกลับคืน 
๖. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๔.๑ ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจท่ีได้รับกลับคืนทุกหลักสูตรและเอกสารการค านวณ 
๗. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๕.๑ บันทึกการประชุมประจ าเดือนสรุปประเด็นการปรับปรุงพร้อมแนวทางปรับปรุง 
     พัฒนา 
หมายเหตุ รายการเอกสารล าดับท่ี ๓ - ๗ เป็นเอกสารประกอบในเอกสารหมายเลข ๑.๑.๒.๑ 
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๑๒ 
ตัวบ่งชี ้๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพบก 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑. มีการก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีสามารถวัดได้ทุกหลักสูตร ๑ ...... 

๒. มีการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดย

ผู้เรียนประเมินตนเองและครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน 

๑ ...... 

๓. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ทุกหลักสูตร ๒ ...... 

๔. มีการสรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอนในรุ่นต่อไป 

๑ ...... 

รวมคะแนน ๕ ...... 

 
เพื่อประเมินว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดหรือไม่ อย่างไร  

โดยผู้ส าเร็จการศึกษาประเมินตนเองและครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา             
รร.การบิน ทบ. ได้มีการด าเนินงาน ดังนี้  

๑. มีการก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีสามารถวัดได้ทุกหลักสูตร 
แสดงดังตารางสรุปคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีครอบคลุม ท้ัง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความรู้ความสามารถ
ทางด้านวิชาการ  ๒) ด้านทักษะพื้นฐานในการท างาน (จากประสบการณ์ในการฝึกปฏิบั ติ )  และ                   
๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม  (เอกสาร ๑.๒.๑.๑)  โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รร.การบิน ทบ.  
สามารถก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ได้......หลักสูตร  เนื่องจากมีหลักสูตร.....หลักสูตรท่ีอาจารย์ต้อง
ประชุมร่วมกันพิจารณาคุณลักษณะท่ีเหมาะสมครบ ๓ ด้าน ซึ่งจะด าเนินการให้ครบในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๒. มีการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดยผู้เ รียน
ประเมินตนเองและครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินด าเนินการได้ครบทุกหลักสูตร  หรือ
ด าเนินการได้ในหลักสูตร......................เนื่องจาก................................ได้แสดงตัวอย่างแบบประเมินท่ีได้รับ
กลับคืนจ านวน.....หลักสูตร (เอกสาร ๑.๒.๒.๑) 

๓. ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ทุกหลักสูตร ช่ือผู้รับผิดขอบ/คณะ
กรรมการฯ.........ได้สรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ ๖ หลักสูตรจาก
จ านวนท้ังหมด......หลักสูตร มีจ านวนผู้เรียน......นาย ในจ านวนนี้มีผู้เรียนท่ีมี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตาม

001%20ปก.doc
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๑๓ 
หลักสูตรจ านวน.......นาย  คิดเป็นร้อยละ........ของผู้เรียนท่ีได้รับการประเมิน คิดเป็น.......คะแนน  (ร้อยละ ๙๐ 
ของจ านวนผู้เรียนท้ังหมด= ๒ คะแนน) (เอกสาร ๑.๒.๓.๑) 

๔. มีการสรุปผลการประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน           
การสอนในรุ่นต่อไป  โดยผู้รับผิดขอบ/คณะกรรมการฯ.........ได้จัดการประชุมหลังจบการศึกษาและได้จัดท า
รายงานสรุปผลการประเมินและแนวทางการน าผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง คณะกรรมการฯมีความเห็นว่าควร
บูรณาการข้อมูลของโรงเรียนท่ีมีเพื่อไม่ให้ซ้ าซ้อนโดยน าคะแนนความประพฤติมาใช้ในการประเมินคุณลักษณะ              
ด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยไม่ต้องประเมินใหม่ส าหรับหลักสูตรที่มีการสอบประมวลรายวิชาใช้คะแนนในการวัด
ด้านความรู้ และใช้คะแนนฝึกปฏิบัติภาคสนามมาใช้ในการประเมินด้านทักษะ และความปรับการก าหนด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์กับจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกันมากท่ีสุด  รายละเอียดในรายงานการประชุม                
(เอกสาร ๑.๑.๔.๑) 
รายการเอกสารอ้างอิง 
๑. เอกสารหมายเลข ๑.๒.๑.๑ หนังสืออนุมัติการก าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒. เอกสารหมายเลข ๑.๒.๒.๑ ตัวอย่างแบบประเมินท่ีได้รับกลับคืน 
๓. เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓.๑ ตารางสรุปสรุปผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาและ 
          การค านวณ 
๔. เอกสารหมายเลข ๑.๒.๔.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมประจ าเดือนสรุปประเด็นการปรับปรุงพร้อมแนวทาง 
                                             ปรับปรุงพัฒนา 
ตารางที่ ...... สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ี คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑.๑ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ๕ ๔ 

๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร ๕ ๓.๗๐ 

รวม ๑๐ ๗.๗๐ 

คะแนนเฉล่ีย= ผลรวมของคะแนน ÷ จ านวนตัวบ่งช้ี ๗.๗๐ ÷ ๒ = ๓.๘๕ 

ระดับคุณภาพ ดี 

 
การวิเคราะห์มาตรฐานที่  ๑ 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
 ๑...................................................................................................................................................... 
 ๒...................................................................................................................................................... 
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๑๔ 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑...................................................................................................................................................... 
 ๒...................................................................................................................................................... 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ๑...................................................................................................................................................... 
 ๒...................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ 
 เมื่อเขียนผลการด าเนินงานมาตรฐานท่ี ๑ เรียบร้อยแล้ว ในการเขียนผลการด าเนินงานของมาตรฐาน
ท่ี ๒ จนถึงมาตรฐานท่ี ๗ ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

การวิเคราะห์ภาพรวมระดับสถานศึกษา 
 

ตารางที่ ......สรุปผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ตัวอย่าง) 

มาตรฐาน น้ าหนัก คะแนน x 

น้ าหนัก 
คะแนน

เฉล่ีย 

ระดับ

คุณภาพ 

๑. คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๐ ๓๘.๕๐ ๓.๘๕ ดี 

๒. คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุน

การศึกษา 

๑๕ ๖๐.๐๐ ๔.๐๐ ดี 

๓.การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน ๓๐ ๑๑๔.๓๐ ๓.๘๑ ดี 

๔.การสร้ างผลงานทาวิชาการ/งานวิ จัย/งาน

สร้างสรรค์และการน ามาใช้ประโยชน์ 

๑๐ ๔๑.๐๐ ๔.๑๐ ดี 

๕. การบริการทางวิชาการ ๕ ๒๒.๕๕ ๔.๕๑ ดีมาก 

๖. การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและการเสริมสร้าง

ความเป็นพลเมืองท่ีดี 

๕ ๒๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมาก 

๗. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา ๒๕ ๙๗.๕๐ ๓.๙๐ ดี 

รวม ๑๐๐ ๓๙๘.๘๕ -  
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๑๕ 

คะแนนเฉล่ีย= ผลรวมของคะแนน ÷ น้ าหนัก ๓๙๘.๘๕÷ ๑๐๐ = ๓.๙๙ 

ระดับคุณภาพ ดี 

 
การวิเคราะห์ภาพรวมระดับสถาบัน 
จุดเด่น/จุดแข็ง 
๑............................................................................................................................................................................ 
๒............................................................................................................................................................................ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน 
๑............................................................................................................................................................................ 
๒............................................................................................................................................................................ 
๓............................................................................................................................................................................ 
 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
๑............................................................................................................................................................................ 
๒............................................................................................................................................................................ 
๓............................................................................................................................................................... 
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๑ 

บทที่ ๘ 
 

การค านวณคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
การค านวณคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา : ส าหรับสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี

และต่ ากว่าปริญญาตรี 
เกณฑ์การประเมินของแต่ละตัวบ่งช้ีมี ๕ระดับตามเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การประเมินของแต่

ละตัวบ่งช้ี 
การคิดค านวณคะแนนเปน็รายตัวบ่งชีม้ีรายละเอียดดังนี้ 
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพ: ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆก าหนด

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเป็น๕ระดับคะแนนการประเมินตั้งแต่๑๒๓๔และ๕การประเมินจะนับจ านวนข้อและ
ระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อได้คะแนนเท่าใดกรณีท่ี ไม่ด าเนินการใดๆหรือด าเนินการไม่ครบท่ีจะได้                
๑ คะแนน  ให้ถือว่าได้ ๐ คะแนน ตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพให้ใช้ผลการด าเนินงาน๑ปีก่อนปีท่ีหน่วยต้นสังกัดจะเข้า
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ :ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ียก าหนด
เกณฑ์การประเมินเป็นช่วงคะแนนระหว่าง๑-๕โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีจะอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉล่ียแล้วน ามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดให้ร้อยละ
เท่าไรเท่ากับกี่คะแนนซึ่งแต่ละตัวบ่งช้ีจะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีคิดเป็นคะแนน ๕ ไว้ตัวบ่งช้ี               
เชิงปริมาณให้ใช้ผลการด าเนินงาน๓ปีก่อนปีท่ีจะประเมิน 

การคิดค านวณคะแนนเฉลี่ยเป็นรายมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้ 
๑. น าคะแนนท่ีได้จากการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ีคูณด้วยน้ าหนักของตัวบ่งช้ีนั้นๆ 
๒. น าผลคะแนนท่ีค านวณได้จากข้อ๑ของแต่ละตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐานมารวมกันหารด้วย 

ผลรวมของน้ าหนักในมาตรฐานนั้น 
 
โดยท่ี :  W หมายถึงน้ าหนักความส าคัญท่ีให้กับตัวบ่งช้ี (ผลรวมของน้ าหนักตัวบ่งช้ีย่อยจะม ี

ค่าเท่ากับน้ าหนักรายมาตรฐานของตัวบ่งช้ีย่อยนั้น) 
I หมายถึงคะแนนของตัวบ่งช้ีย่อยท่ีได้จากการประเมินโดยคณะผู้ประเมิน 
N หมายถึงล าดับท่ีของตัวบ่งช้ีในแต่ละมาตรฐาน ; n = ๑, ๒, ๓,.....,n 
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๒ 
 
๓. น าผลคะแนนท่ีค านวณได้จากข้อ๒มาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดับคุณภาพในการจัด 

การศึกษาของสถานศึกษาของแต่ละมาตรฐานตามเกณฑ์การตัดสินผลดังรายละเอียดตามตาราง 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
๔. ตัวอย่างการจัดท าตารางค านวณและสรุปคะแนนรายมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน X 

น้ าหนัก 
๑  - ๕ ๕ - ๒๕ 

๑.๑ ร้อยละ - - ๒ - 
๑.๒ ร้อยละ - - ๓ - 

๒  - ๕ ๕ - ๒๕ 
๒.๑ ร้อยละ - - ๑ - 
๒.๒ นาย - - ๑ - 
๒.๓ ร้อยละ - - ๑ - 
๒.๔ ร้อยละ - - ๑ - 
๒.๕ ร้อยละ - - ๑ - 

๓  ร้อยละ ๕ ๕ - ๒๕ 
๔  ข้อ ๕ ๕ - ๒๕ 

รวม ๒๐ - ๑๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย (ผลรวมของคะแนน ÷ น้ าหนัก =……..) 

๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕.๐๐ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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๓ 

 
การคิดค านวณคะแนนการประเมินระดับสถาบัน ค านวณคะแนนดังนี ้
๑. ค านวณหาค่าเฉล่ียแบบถ่วงน้ าหนักตามรายมาตรฐานเฉล่ียรวม ๑๐ มาตรฐานดังสูตร 

การค านวณคะแนนสถาบันดังนี้ 
 
 
 

โดยท่ี : W หมายถึงน้ าหนักความส าคัญท่ีให้กับมาตรฐาน (ผลรวมของน้ าหนักมาตรฐานจะมี 

ค่าเท่ากับผลรวมของน้ าหนักท้ัง๑๐มาตรฐาน) คือ ๑๖๐ คะแนน ; Σ W = ๑๖๐ 
S หมายถึงคะแนนของมาตรฐานท่ีได้จากการค านวณในขั้นตอนการค านวณคะแนน 

รายมาตรฐาน 

n หมายถึงล าดับท่ีของมาตรฐาน ; n = ๑, ๒, ๓,....., ๗ 
๒. การพิจารณาระดับคุณภาพของสถาบันโดยน าผลคะแนนท่ีค านวณได้จากข้อ๑มาเปรียบเทียบ                  

เพื่อพิจารณาระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมทุกมาตรฐานตามเกณฑ์การตัดสินผล 
ดังรายละเอียดตามตาราง 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ดี 
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช้ 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ต้องปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

๓. ตัวอย่างการจัดท าตารางค านวณและสรุปคะแนนรวมของสถาบัน 
 

 

มาตรฐาน 

 

น้ าหนัก 
ผลรวมของ
คะแนน x 

น้ าหนัก 

คะแนน
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

๑.  คุณภาพศิษย์     

๒.  คุณภาพครู/อาจารย์     

๓.  หลักสูตรและการเรียนการสอน     

๔.  การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า     

๕.  การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 
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๔ 
๖.  ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม     

๗.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     

๘.  ประกันคุณภาพภายใน     

๙.  อัตลักษณ์/เอกลักษณ์     

๑๐.  มาตรการส่งเสริม     

 คะแนนเฉล่ีย มาตรฐานท่ี ๑ - ๑๐  (ผลรวมของคะแนน ÷ น้ าหนัก =……..) 
 ระดับคุณภาพ   

การค านวณคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษา : ส าหรับสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง 
และระดับ รร.เหล่าสายวิทยาการ  

เกณฑ์การประเมินของแต่ละตัวบ่งช้ีมี ๕ ระดับตามเกณฑ์การพิจารณาและเกณฑ์การประเมินของแต่
ละตัวบ่งช้ี 

การคิดค านวณคะแนนเป็นรายตัวบ่งชี ้ ให้น าคะแนนแต่ละเกณฑ์ในตัวบ่งช้ีมารวมกัน ซึ่งจะมีคะแนน
เต็มแต่ละตัวบ่งช้ีเท่ากับ ๕ คะแนน  
 การคิดค านวณคะแนนเป็นรายมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้ 

๑. น าคะแนนท่ีได้จากการประเมินแต่ละตัวบ่งช้ีในมาตรฐานเดียวกันมารวมกันคูณด้วยน้ าหนักของ 
มาตรฐานนั้นๆ 

๒. น าผลคะแนนท่ีค านวณได้จากข้อ๑หารด้วยจ านวนตัวบ่งช้ีในมาตรฐานนั้นจะได้คะแนนเฉล่ียราย
มาตรฐาน ดังสูตร 

(ผลรวมของแต่ละตัวบ่งชี้ ÷จ านวนตัวบ่งชี้) = คะแนนรายมาตรฐาน 
 

๓. ตัวอย่างการจัดท าตารางค านวณและสรุปคะแนนรายมาตรฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๓ คะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี ๓.๑ ๔.๗๐ 

ตัวบ่งช้ี ท่ี ๓.๒ ๔.๕๐ 

ตัวบ่งช้ี ท่ี ๓.๓ ๓.๗๐ 

ตัวบ่งช้ี ท่ี ๓.๔ ๒.๕๐ 
ตัวบ่งช้ี ท่ี ๓.๕ ๕.๐๐ 

ตัวบ่งช้ี ท่ี ๓.๖ ๔.๒๕ 

คะแนนมาตรฐานท่ี ๓ 

(ผลรวมของคะแนน ÷ จ านวนตัวบ่งช้ี =.....) 
๒๔.๖๕÷๖ = ๔.๑๐ 

ระดับคุณภาพ ดี 
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๕ 
การคิดค านวณคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับสถานศึกษารวม ค านวณคะแนนดังนี ้

๑. น าคะแนนแต่ละรายมาตรฐานคูณกับค่าน้ าหนักแต่ละรายมาตรฐาน  
๒. น าผลท่ีค านวณได้ตามข้อ ๑ ของแต่ละมาตรฐานมารวมกัน แล้วหารด้วยค่าน้ าหนักรวมดังสูตร 

 

 

(คะแนนมาตรฐานท่ี ๑ x ค่าน้ าหนักมาตรฐานท่ี ๑) +(คะแนนมาตรฐานท่ี ๒ x ค่าน้ าหนักมาตรฐานท่ี ๒) +…. 
มาตรฐานท่ี ๗ 
    หารด้วยค่าน้ าหนักรวม (๑๐๐  หรือ ๑๕๐) 
 

 

 ๓. ตัวอย่างการจัดท าตารางค านวณคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา 
 

มาตรฐาน คะแนน น้ าหนัก ผลรวมของคะแนน x 

น้ าหนัก 

มาตรฐานท่ี ๑ ๕.๐๐ ๑๐ ๕๐ 
มาตรฐานท่ี ๒ ๕.๐๐ ๑๕ ๗๕ 
มาตรฐานท่ี ๓ ๔.๑๐ ๓๐ ๑๒๓ 
มาตรฐานท่ี ๔ ๔.๗๐ ๑๐ ๔๗ 
มาตรฐานท่ี ๕ ๔.๕๐ ๕ ๒๒.๕ 
มาตรฐานท่ี ๖ ๓.๗๐ ๕ ๑๘.๕ 
มาตรฐานท่ี ๗ ๔.๑๐ ๒๕ ๑๐๒.๕ 
รวม มาตรฐานท่ี ๑-๑๐ ๓๑.๑๐ ๑๐๐ ๔๓๘.๕ 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ ๑-๑๐(ผลรวมของคะแนนถ่วงน ้าหนัก÷ น ้าหนัก =……..) ๔๓๘.๕÷๑๐๐ = 
๔.๓๙ 

ระดับคุณภาพ  ดี 
   

 

 


