
๔๐ 
 

บทที่ ๔ 
ค ำอธิบำยรำยมำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน  

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

มำตรฐำนท่ี ๑  คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ (ส ำหรับสถำนศึกษำ และ ฝวก.ฯ) ประกอบด้วย ๖ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๑.๑ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ร้อยละของจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของ
นักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป 
ต่อจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนทั้งหมด 
หน่วยรับผิดชอบ : วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : - 

๕ - ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 

๑.๒ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) รอยละของจ ำนวนผูส ำเร็จกำรศึกษำในแตละป
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยูในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมท่ีสถำบันก ำหนด 
ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด  
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๕ - ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 

๑.๓ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำร
ประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลในระดับดีขึ้นไป ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด 
 หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : -   

๕ - ตัวบ่งชี้ที่ ๑ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 1 

  คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา หมำยถึง กำรที่สถำนศึกษำด ำเนินกำรรับนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียน  
ที่มีคุณสมบัติ และจ ำนวนตำมแผนกำรรับนักศึกษำและนำยทหำรนักเรียนเข้ำศึกษำ สอดคล้องกับเป้ำหมำย
ของสถำนศึกษำ และของกองทัพเรือ ในกำรผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ ทั้งด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
ด้ำนควำมรู้ ด้ำนทักษะและทำงปัญญำ ด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ รวมทั้งไ ด้ตำม
คุณลักษณะที่เป็นจุดเน้นของสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมคุณลักษณะที่        พึง
ประสงค์ในด้ำนวิชำกำร มีทักษะด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและภำษำต่ำงประเทศ มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
ใฝ่ศึกษำ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต อยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข รวมทั้งมีควำมจงรักภักดีต่อสถำบันชำติ 
ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ สำมำรถเสียสละเพ่ือประเทศชำติและรำชบัลลังก์ ด ำรงไว้ซึ่ง           กำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีวินัยทหำรและปฏิบัติตำมแบบธรรมเนียมทหำร 
มีภำวะผู้น ำ ซื่อสัตย์ สุจริต กล้ำหำญ เสียสละ รับผิดชอบ รู้รักสำมัคคี และด ำรงตนอยู่ในหลักธรรมศำสนำ ยึด
มั่นในปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคม เพ่ือส่งเสริมควำมเข้มแข็งให้กับกองทัพ เรือ
และชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ   



๔๑ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๑.๔ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละรุ่น   
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๕ - ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2 
 

๑.๕ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ค่ำเฉลี่ยคะแนนสัมมนำและกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำย
ของนักศึกษำ/นทน.  โดยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม (DS)  
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๕ - ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2 

๑.๖ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหนวยผใูช้ที่ม ี 
ตอผูส ำเร็จกำรศึกษำ 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : ฝวก.ฯ 

๕ - ตัวบ่งชี้ที่ ๒ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 2 

 วทร.ฯ และ รร.สธ.ทร.ฯ : รวม ๖ ตัวบ่งชี้ ๓๐  
 รร.ชต.ฯ : รวม ๕ ตัวบ่งชี้ ๒๕  
 ฝวก.ฯ : รวม ๐ ตัวบ่งชี้ -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

รำยละเอียดตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนที่ได้รับกำร 
ประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป ต่อจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนทั้งหมด 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 
 

 ผลประเมินคุณภำพระดับดี         :  ผลประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร  ≥ ร้อยละ ๘๐ 
 ผลประเมินคุณภำพระดับดีมำก  :  ผลประเมินเอกสำรทำงวิชำกำร  ≥ ร้อยละ ๙๐  

น้ ำหนัก  :  ๕ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

วทร.ฯ ๑ - ๙.๙๙ ๑๐ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๙.๙๙ ๓๐ - ๓๙.๙๙ ≥ ๔๐  วทร.ฯ - 
รร.สธ.ทร.ฯ ๑ - ๙.๙๙ ๑๐ - ๑๔.๙๙ ๑๕ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๔.๙๙ ≥ ๒๕  รร.สธ.ทร.ฯ - 
รร.ชต.ฯ - ได้รับกำรยกเวน้ไม่ประเมิน -   
ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเวน้ไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
แสดงถึงคุณภำพของจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำหรือของนำยทหำรนักเรียน      ตำม

เกณฑ์กำรจัดท ำเอกสำรทำงวิชำกำรที่สถำนศึกษำก ำหนด โดยเปรียบเทียบจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำร
ของนักศึกษำหรือของนำยทหำรนักเรียน ที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป กับจ ำนวนเอกสำร
ทำงวิชำกำรของนักศึกษำหรือของนำยทหำรนักเรียนทั้งหมด ในปีกำรศึกษำนั้น   

 

วิธีค ำนวณ  : 
 

 
 

จ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนที่ได้รับกำร
ประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป    X  ๑๐๐ 

 จ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนทั้งหมด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนทั้งหมด 
๒. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนทั้งหมด จ ำแนกตำม
หลักสูตรและประเภทของเอกสำร 
๓. สรุปจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำหรือของนำยทหำรนักเรียน ที่มีผลประเมินอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป จ ำแนกตำมหลักสูตรและประเภทของเอกสำร 
๔. ค ำนวณหำร้อยละของจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนที่ได้รับกำร
ประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป ต่อจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนทั้งหมด 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑.  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียน พร้อม
ระบุหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 



๔๓ 
 

๒. รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรฯ ที่มีกำรแต่งตั้ง 
๓. หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเอกสำรทำงวิชำกำร 
๔. จ ำนวนรำยชื่อเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๕. จ ำนวนรำยชื่อเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ หรือนำยทหำรนักเรียน ที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ของเอกสำรทำงวิชำกำรระดับดีข้ึนไป ประจ ำปีกำรศึกษำ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒  ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ 
ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบันก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 

  เกณฑ์ดี - ดีมำก :  เป็นไปตำมระเบียบ ยศ.ทร. ที่ก ำหนด 

น้ ำหนัก  :  ๕ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

วทร.ฯ ๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๕๙.๙๙ ๖๐ - ๖๙.๙๙ ๗๐ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐  วทร.ฯ - 
รร.สธ.ทร.ฯ 
หลักสตูร อส. 

๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๕๙.๙๙ ๖๐ - ๖๙.๙๙ ๗๐ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐  รร.สธ.ทร.ฯ - 

รร.สธ.ทร.ฯ 
หลักสตูร สธ. 

๑ - ๒๙.๙๙ ๓๐ - ๓๔.๙๙ ๓๕ - ๓๙.๙๙ ๔๐ - ๔๔.๙๙  ≥ ๔๕   

รร.ชต.ฯ ๑ - ๙.๙๙ ๑๐ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๔.๙๙ ๒๕ - ๒๙.๙๙  ≥ ๓๐  รร.ชต.ฯ - 

ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเวน้ไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
แสดงถึงคุณภำพของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จ

กำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  โดยเปรียบเทียบจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำง    
กำรเรียนระดับดี-ดีมำก กับจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ในปีกำรศึกษำนั้น   

วิธีค ำนวณ   : 

 
 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก 
X  ๑๐๐ 

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนทั้งหมด และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 
๒. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จ
กำรศึกษำของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนทั้งหมด ในระดับด-ีดีมำก จ ำแนกตำมหลักสูตร  
๓. ค ำนวณหำค่ำร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ 
ดี-ดีมำก ตำมท่ีสถำบันก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. รำยชื่อและจ ำนวนนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติตัดสินผลกำรสอบควำมรู้และแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้  (ใบกรอก
คะแนน ๔ ก) ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๓. รำยชื่อและตำรำงสรุปสถิติผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำแนกตำมระดับคะแนนที่สอบผ่ำน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๔. รำยงำนสรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ประจ ำปีกำรศึกษำ 



๔๕ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลใน 
ระดับดีข้ึนไป ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด   
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 
 

  ผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลในระดับดี : คะแนนประเมินค่ำ ≥ ๓.๐๐ (จำกคะแนนเต็ม ๔) 

น้ ำหนัก  :  ๕ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๕๙.๙๙  ๖๐ - ๖๙.๙๙  ๗๐ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐   วทร.ฯ, - 
        รร.สธ.ทร.ฯ,  
        รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเวน้ไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
แสดงถึงคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ  

ทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม ตำมเกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด            โดย
เปรียบเทียบจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ        ทำง
ทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม ในระดับดีข้ึนไป กับจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีทั้งหมดในปีกำรศึกษำนั้น  
 

วิธีค ำนวณ  : 

 
 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลในระดับดีขึ้นไป 
X  ๑๐๐ 

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนทั้งหมด และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 
๒. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ที่มีคะแนนประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร ในระดับ  
ดีขึ้นไป  จ ำแนกตำมหลักสูตร 
๓. ค ำนวณหำค่ำร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ที่มีคะแนนประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร ในระดับ
ดีขึ้นไป ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด   

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. จ ำนวนนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒. จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลในระดับดีขึ้นไป 
๓. รำยงำนสรุปผลคะแนนกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียน    
ทีอ่ยู่ในระดับดีข้ึนไป ประจ ำปีกำรศึกษำ  
 

 

 



๔๖ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑.๔  คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละรุ่น   
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 

น้ ำหนัก  :  ๕ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

วทร.ฯ ๑ - ๖๔.๙๙ ๖๕ - ๖๙.๙๙ ๗๐ - ๗๔.๙๙ ๗๕ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐   วทร.ฯ - 
รร.สธ.ทร.ฯ 
หลักสตูร อส. 

๑ - ๖๔.๙๙ ๖๕ - ๖๙.๙๙ ๗๐ - ๗๔.๙๙ ๗๕ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐   รร.สธ.ทร.ฯ - 

รร.สธ.ทร.ฯ 
หลักสตูร สธ. 

๑ - ๑.๙๙ ๒ - ๒.๔๙ ๒.๕๐ - ๒.๗๔ ๒.๗๕ - ๒.๙๙ ≥ ๓.๐๐    

รร.ชต.ฯ ๑ - ๑.๙๙ ๒ - ๒.๔๙ ๒.๕๐ - ๒.๖๙ ๒.๗๐ - ๒.๙๙ ≥ ๓.๐๐   รร.ชต.ฯ - 

ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเวน้ไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
แสดงถึงคุณภำพค่ำเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียนที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ โดยเปรียบเทียบผลรวมคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำหรือนำยทหำร
นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด กับจ ำนวนนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด
ในปีกำรศึกษำนั้น  

วิธีค ำนวณ  : 
 

 
 

ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 
X  ๑๐๐ 

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนทั้งหมด และผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 
๒. รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 
จ ำแนกตำมหลักสูตร 
๓. หำค่ำเฉลี่ยคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด  

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. จ ำนวนนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละคน 
๓. ผลรวมคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำแต่ละคน 
๔. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติตัดสินผลกำรสอบควำมรู้และแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้ (ใบกรอก  
คะแนน ๔ ก) ของนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๕. รำยชื่อและตำรำงสรุปสถิติของนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำแนกตำมระดับ
คะแนนที่สอบผ่ำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๖. รำยงำนสรุปผลคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ   



๔๗ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕ ค่ำเฉลี่ยคะแนนสัมมนำและกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำยของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียน  โดย
วิทยำกรประจ ำกลุ่ม (DS) (จำกมำตรวัด ๕ ระดับ)  
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 

น้ ำหนัก  :  ๕ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๒.๕๐ ๒.๕๑ - ๓.๐๐ ๓.๐๑ - ๓.๒๕ ๓.๒๖ - ๓.๕๐ ≥ ๓.๕๑   วทร.ฯ, - 
        รร.สธ.ทร.ฯ,  
        รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเวน้ไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 คะแนนสัมมนำและกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำยของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียน เป็นคะแนนที่วิทยำกร
ประจ ำกลุ่ม (DS) ให้กับนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียน ในระหว่ำงกำรจัดสัมมนำแบ่งกลุ่มอภิปรำย      
โดยพิจำรณำจำกแบบประเมินที่ก ำหนดในระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำส ำหรับนำยทหำรสัญญำบัตร 
พ.ศ.๒๕๕๕ (ปรับคะแนนให้เป็นมำตรวัด ๕ ระดับ หรือคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
 

 
 

ผลรวมค่ำเฉลี่ยคะแนนสัมมนำและกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำยของนักศึกษำ/
นำยทหำรนักเรียนในแต่ละนำยของทุกวิชำที่มีกำรให้คะแนน  X  ๑๐๐ 

 จ ำนวนวิชำทีมี่กำรประเมินให้คะแนนสัมมนำและกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำยทั้งหมด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนทั้งหมด 
๒. รวบรวมรำยชื่อวิชำที่มีกำรให้คะแนนสัมมนำและกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำยของนักศึกษำ/นำยทหำร
นักเรียน  
๓. หำค่ำเฉลี่ยคะแนนสัมมนำและกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำย ของวิทยำกรประจ ำกลุ่ม (DS) ที่มีต่อนักศึกษำ/
นำยทหำรนักเรียน เป็นรำยบุคคล/รำยวิชำ 
๔. เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ปรับค่ำเฉลี่ยคะแนนสัมมนำและกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำย ให้เป็นคะแนนเต็ม      
๕ คะแนน 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. แบบกำรให้คะแนนสัมมนำและกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำย (แบบที่ ๑) ของวิทยำกรประจ ำกลุ่ม (DS)     
(ใช้มำตรวัด ๕ ระดับ หรือคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
๒. รำยงำนสรุปผลกำรให้คะแนนสัมมนำและกำรแบ่งกลุ่มอภิปรำย ของวิทยำกรประจ ำกลุ่ม (DS) ที่มี
ต่อนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียนในแต่ละวิชำหลักสูตร 
  
 
 
 



๔๘ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖ ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (มำตรวัด ๕ ระดับ) 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 

น้ ำหนัก  :  ๕ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๒.๕๐ ๒.๕๑ - ๓.๐๐ ๓.๐๑ - ๓.๒๕ ๓.๒๖ - ๓.๕๐ ≥ ๓.๕๑   วทร.ฯ, - 
        รร.สธ.ทร.ฯ,  
        รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเวน้ไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 ควำมพึงพอใจของผู้ใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ได้มำจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บังคับบัญชำ 
ผู้ร่วมงำน และผู้รับบริกำร ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยพิจำรณำคุณสมบัติที่ครอบคลุมทั้ง ๔ ด้ำน 
ประกอบด้วย ด้ำนคุณลักษณะทำงทหำร ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถวิชำชีพทหำร ด้ำนควำมรู้
ควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่ส่งผลต่อกำรท ำงำน และด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  

วิธีค ำนวณ  : 
 

 
 

ผลรวมค่ำเฉลี่ยกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   X  ๑๐๐ 

 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด  
๒. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้รับกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกผู้บังคับบัญชำ 
ผู้ร่วมงำน ทั้งหมด  
๓. หำค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นรำยบุคคล 
๔. รวมค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกนำย 
๕. ค ำนวณหำค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกนำย 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑.  แบบประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ (ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้นสังกัด) ที่มีต่อนักศึกษำหรือนำยทหำร
นักเรียนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ (ใช้มำตรวัด ๕ ระดับ หรือคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) 
๒. จ ำนวนแบบประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ ที่มีต่อนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียนที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ที่ตอบกลับคืนมำ  
๓. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ ที่มีต่อนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียน      
ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๔. หนังสือแจ้งผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ ที่มีต่อนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียนที่ส ำเร็จ
กำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ให้หน่วยงำนที่เก่ียวข้องทรำบ 



๔๙ 
 

มำตรฐำนท่ี ๒  กำรวิจยัและผลงำนทำงวิชำกำร 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๒ กำรวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) ประกอบด้วย ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๒.๑ (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิต กำรวิจัย  
ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำ 
ของ ฝวก.ฯ 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : -  

๒ - 

๒.๒ (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) จ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ (ได้แก่ งำนวิจัย/
บทควำมทำงวิชำกำร/ต ำรำ/คู่มือ/เอกสำรอ้ำงอิง เอกสำรประกอบกำร
บรรยำยหลักสูตรต่ำง ๆ เป็นต้น) 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : - 

๒ - ตัวบ่งชี้ที ่๗ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 7 

๒.๓ (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของจ ำนวนผลงำนวิจัย ผลงำน
ทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำของ  
ฝวก.ฯ ที่มีกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : - 

๑ - ตัวบ่งชี้ที ่๖ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 6 

 สถำนศึกษำ : รวม ๐ ตัวบ่งชี้ -  
 ฝวก.ฯ : รวม ๓ ตัวบ่งชี้ ๕  

 

 

 การวิจัยและผลงานทางวิชาการ หมำยถึง กำรสร้ำงผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ
ของ ฝวก.ฯ ให้มีคุณภำพ จนสำมำรถเผยแพร่น ำไปตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับกองทัพ ระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติได้ และน ำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชำกำรและวิชำชีพ/เชิงนโยบำยได้ เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้   
ให้ทันสมัย สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำวิชำชีพ หน่วยงำน กองทัพ สังคม ประเทศชำติ
หรอืนำนำชำติ รวมทั้งสร้ำงเครือข่ำยประสำนควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำในกองทัพ นอกกองทัพ ในประเทศ
และต่ำงประเทศ   
  

 
  
 



๕๐ 
 

 

รำยละเอียดตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๒ กำรวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร   

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิตกำรวิจัย  ผลงำนทำงวิชำกำร  นวัตกรรม 
หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ) 

 น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑)  มีกำรจัดท ำระบบบริหำรงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์
ประจ ำของ ฝวก.ฯ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนพัฒนำงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
(๒) มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย  ผลงำนทำงวิชำกำร 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง 
(๓) มีกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเงิน ทรัพยำกรบุคคล แหล่งค้นคว้ำต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดท ำ
งำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
(๔) มีกำรพัฒนำอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ด้ำนกำรวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
(๕) มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจและยกย่องอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่มีผลงำนวิจัย ผลงำนทำง
วิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น 
(๖) มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ กับองค์กรภำยนอก 
(๗) มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำน/โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ  
(๘) มีกำรน ำผลประเมินที่ได้ไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรฯ 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ - ได้รับกำรยกเวน้ไม่ประเมิน -   
ฝวก.ฯ มี ๑ - ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ - ๗ ข้อ มีครบทุกข้อ   ฝวก.ฯ - 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 มีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยหรืองำนวิชำกำรที่มีคุณภำพ โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่เป็น
ระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ ทั้งกำร
สนับสนุนด้ำนกำรจัดหำแหล่งทุนวิจัย และกำรจัดสรรทุนวิจัย กำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะแก่
อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ กำรสนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็น ซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล ทรัพยำกร
กำรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีกำรสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ และยกย่องอำจำรย์ประจ ำของ 
ฝวก.ฯ ที่มีผลงำนคุณภำพและหรืองำนวิชำกำรดีเด่น รวมทั้งมีกำรติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำ
งำนวิจัยและงำนวิชำกำร และมีกำรน ำผลประเมินที่ได้ไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำน 



๕๑ 
 

 ระบบ (System) หมำยถึง ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่มีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจนว่ำต้องท ำอะไรบ้ำง 
เพ่ือให้ได้ผลออกมำตำมที่ต้องกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนจะต้องปรำกฎให้ทรำบโดยทั่วกัน ไม่ว่ำจะ    
ในรูปของเอกสำรหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโดยวิธีกำรอ่ืน ๆ 
 กลไก (Mechanism) หมำยถึง สิ่งที่ท ำให้ระบบมีกำรขับเคลื่อนหรือด ำเนินอยู่ได้ โดยมีกำร
จัดสรรทรัพยำกร มีกำรจัดองค์กร หน่วยงำน หรือกลุ่มบุคคลให้เป็นผู้ด ำเนินงำน เช่น  กำรแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบมำด ำเนินกำร ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตำมแผนงำน โดยมีรำยงำนกำรประชุมคณะท ำงำน 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร กำรประเมินระบบ และสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบที่ก ำหนดไว้ 

 ฐำนข้อมูล (database) หมำยถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน โดยไม่บังคับว่ำข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลำย แฟ้มข้อมูล 

 ระบบฐำนข้อมูล (database system) หมำยถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ไว้ด้วยกันอย่ำง  
มีระบบ มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลต่ำง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐำนข้อมูลประกอบด้วยแฟ้มข้อมูล  
หลำยแฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 สำรสนเทศ (Information) หมำยถึง ข้อมูลทั้งด้ำนปริมำณและด้ำนคุณภำพ ที่ประมวลผล          
จัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบ และวิเครำะห์แล้ว สำมำรถน ำมำใช้ได้หรือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำได้
สะดวกกว่ำหรือง่ำยกว่ำ 

 งำนวิจัย หมำยถึง ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำ
ตำมกระบวนกำรระเบียบวิธีวิจัย  ที่เหมำะสมกับสำขำวิชำเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ควำมรู้ใหม่ หรือเป็นกำร
ต่อยอดองค์ควำมรู้เดิม  

 งำนวิจัยสถำบัน หมำยถึง กำรศึกษำและวิเครำะห์เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนสภำพแวดล้อม และ
กระบวนกำรของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดหำข้อมูลส ำหรับสนับสนุนกำรวำงแผน    
กำรก ำหนดนโยบำย และกำรตัดสินใจเรื่องต่ำง ๆ ซึ่งสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถใช้หลักกำรวิจัย 
(กระบวนกำรวิจัย) ได้แก่ ระบบกำรจัดกำรสำรสนเทศ (Management Information System : MIS) 
และกำรวิเครำะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) กำรวิจัยสถำบันในควำมหมำยเพ่ือกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมำยถึง กำรด ำเนินงำนวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร เพ่ือใช้ผลกำรวิจัย 
เชิงประเมินนั้น มำประกอบกำรตัดสินใจในกำรจัดท ำนโยบำยและแผนตำมพันธกิจขององค์กรนั้นต่อไป  
รวมทั้งให้กำรวิจัยสถำบันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรจัดกำร 

 ผลงำนทำงวิชำกำร หมำยถึง บทควำมทำงวิชำกำร ต ำรำ หรือหนังสือของอำจำรย์ประจ ำของ 
ฝวก.ฯ ที่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองและได้รับกำรรับรองคุณภำพแล้ว ได้แก่ บทควำมวิชำกำร 
(Academic Paper) ต ำรำ (Textbook) หนังสือ (Book) หรือเอกสำรอ้ำงอิงกองทัพเรือ (อทร.) ต้องเป็น
ผลงำนที่ผ่ำนกระบวนกำรกลั่นกรองผลงำนก่อนตีพิมพ์ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 - บทควำมทำงวิชำกำร หมำยถึง เอกสำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่เรียบเรียง
อย่ำงเป็นระบบ มีข้อควำมรู้ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จำกประสบกำรณ์ กำรสังเครำะห์
เอกสำร หรือกำรวิจัย โดยจัดท ำในรูปของบทควำมเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิชำกำรที่มีคุณภำพซึ่งมี
ผู้ตรวจอ่ำน 
 - ต ำรำ หมำยถึง เอกสำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่เรียบเรียงอย่ำงเป็นระบบ 
อำจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหำทั้งหมดของรำยวิชำหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชำหรือหลักสูตรก็ได้ โ ดยมี
กำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ควำมรู้ที่เก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดวิชำ 



๕๒ 
 

 - หนังสือ หมำยถึง เอกสำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่
ควำมรู้ ไปสู่วงวิชำกำร หรือผู้อ่ำนทั่วไป โดยไม่จ ำเป็นต้องเป็นไปตำมข้อก ำหนดของหลักสูตร หรือต้อง
น ำมำประกอบกำรเรียนกำรสอนในวิชำใดวิชำหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสำรที่เรียบเรียงขึ้นอย่ำงมีเอกภำพ 
มีรำกฐำนทำงวิชำกำรที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้ำงเสริมปัญญำควำมคิด และสร้ำงควำม
แข็งแกร่งทำงวิชำกำรให้แก่สำขำวิชำนั้น ๆ หรือสำขำวิชำที่เก่ียวเนื่อง 
        -  เอกสำรอ้ำงอิงกองทัพเรือ หมำยถึง เอกสำรที่กองทัพเรือจัดท ำขึ้นของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
โดยกำรรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลจำกข้อเท็จจริง ข้อปฏิบัติ ส ำหรับน ำมำใช้เป็นหลักฐำนในกำรอ้ำงอิง
ประกอบกำรด ำเนินงำน ให้กับหน่วยงำนในกองทัพเรือ 

 นวัตกรรม (Innovation) หมำยถึง กำรน ำควำมคิดใหม่ ๆ วิธีกำรปฏิบัติใหม่ ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์
ใหม่ ๆ ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ หรืออำจจะได้รับกำรปรับปรุงจำกสิ่งดั้งเดิมให้ดีขึ้น เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้ได้รับกำรทดลอง พิสูจน์ และพัฒนำเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ จนเชื่อถือได้ว่ำ
ให้ผลที่ดีกว่ำเดิม  

  สิ่งประดิษฐ์ (Invention) หมำยถึง ชิ้นงำน/สิ่งประดิษฐ์ที่ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ได้ใช้     
องค์ควำมรู้หรือประสบกำรณ์ท่ีได้รับมำพัฒนำ สร้ำงสรรค์ข้ึนตำมวัตถุประสงค์ที่หลำกหลำย 

 อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับผู้เรียน 
ในที่นี้หมำยถึง ข้ำรำชกำรที่ได้รับกำรบรรจุหรือช่วยปฏิบัติรำชกำร  ฝวก.ฯ และมีรำยชื่ออยู่ในค ำสั่ง
แต่งตั้งครูช่วยสอน และท ำหน้ำที่สอนหรือเป็นอำจำรย์คุมกลุ่มสัมมนำ/อภิปรำย (DS) ในหลักสูตรต่ำง ๆ        
ของสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง ประกอบด้วย วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ (ผู้ที่ระบุว่ำเป็น
อำจำรย์ประจ ำในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ต้องสำมำรถระบุวิชำที่สอนและหลักสูตรที่สอนในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ได้) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. แต่งตั้งคณะท ำงำน/ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนงำน/โครงกำรบริหำรงำนวิจัย ผลงำนทำง
วิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ พร้อมทั้งก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำ
เป้ำหมำยของโครงกำร 
๒. ประชุมมอบหมำยให้กอง/ก ำหนดตัวบุคคล/อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ/คณะท ำงำน ในกำรจัดท ำ
กำรวิจัย  ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
๓. อบรมให้ควำมรู้/ส่งของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ เข้ำรับกำรอบรมด้ำนกำรวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
๔. รวบรวมผลงำนด้ำนกำรวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำ  
ของ ฝวก.ฯ 
๕. จัดท ำข้อมูล ฐำนข้อมูล และสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย  ผลงำนทำงวิชำกำร 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง และกำรน ำไปเผยแพร่/
ตีพิมพ์ 
๖. สร้ำงขวัญและก ำลังใจและยกย่องอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่มีผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ดีเด่น 
๗. ใหก้ำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ กับองค์กรภำยนอก 
๘. ติดตำมและประเมินผลแผนงำน/โครงกำรพัฒนำงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร  นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ  
๙. รวบรวมหลักฐำนที่มีกำรน ำผลประเมินที่ได้ไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำน/โครงกำรฯ 



๕๓ 
 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. ระบบบริหำรงำนวิจัยและงำนวิชำกำร เช่น ระเบียบ ค ำสั่ง หน่วยงำน แผนงำน หรือเอกสำรที่แสดง
ถึงกำรก ำหนดหน่วย/ผู้รับผิดชอบกำรบริหำรงำนวิจัยและงำนวิชำกำร หน้ำที่ กำรตรวจสอบและ
ประเมินผล แผนงำน ควรประกอบด้วย โครงกำร/กิจกรรม (แต่ละโครงกำร/กิจกรรมจะต้องระบุ
วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ และกลุ่มเป้ำหมำยให้ชัดเจน) ห้วงเวลำ งบประมำณ ผู้รับผิดชอบ 
รวมทั้งแนวทำงและข้ันตอนกำรพิจำรณำคัดเลือกผลงำนไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เป็นต้น 
๒. ฐำนข้อมูลและระบบสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ เช่น จ ำนวนและรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ และผลงำน พร้อม
รำยละเอียดของกำรน ำผลงำนไปตีพิมพ์ ชื่อวำรสำร ปีที่ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ รูปแบบกำรเผยแพร่ 
สถำนที่ที่เผยแพร่ ปีที่เผยแพร่ ในแต่ละปีกำรศึกษำ รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนวิจัยและผลงำนทำง
วิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ เป็นต้น 
๓. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเงิน ทรัพยำกรบุคคล แหล่งค้นคว้ำต่ำง ๆ เพื่อใช้
ในกำรสนับสนุนงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ เช่น งบประมำณ
สนับสนุน  กำรแต่งตั้งคณะท ำงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด ห้องรวบรวม
ผลงำนทำงวิชำกำร งำนวิจัย รวมทั้งแหล่งค้นคว้ำภำยนอกสถำบัน เช่น ห้องสมุดของสถำนศึกษำ
ภำยนอกที่มีกำรจัดท ำบันทึกร่วมกัน เป็นต้น 
๔. แผนพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ เช่น 
แผนงำนพัฒนำบุคลำกร กำรฝึกอบรม กำรสัมมนำ กำรจัดส่งอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ เข้ำรับกำรอบรม 
ประชุม สัมมนำ ศึกษำดูงำน หรือกำรเยี่ยมชมกำรท ำงำนวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำรของหน่วยงำน
ภำยนอกสถำบัน/สถำนศึกษำ เป็นต้น 
๕. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำรยกย่อง กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ     
ที่ผลิตงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร เช่น หนังสือยกย่องชมเชย กำรสร้ำงแรงจูงใจ กำรจัดหำงบประมำณ
สนับสนุน กำรประกวด รวมทั้งกำรส่งผลงำนไปจัดแสดงหรือประกวดภำยนอกสถำบัน/สถำนศึกษำ    
เป็นต้น 
๖. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ กับ
หน่วยงำน/องค์กรภำยนอก เช่น กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงทำงวิชำกำร กำรร่วมมือกับหน่วยงำนภำยนอก
ในกำรท ำงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร กำรแลกเปลี่ยนอำจำรย์เพ่ือท ำงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร กำร
แลกเปลี่ยนกำรน ำงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรมำใช้ประโยชน์ กำรสนับสนุนอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ  
ให้กับหน่วยงำนภำยนอกเพ่ือท ำงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร เป็นต้น 
๗. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำรติดตำม ประเมินผล ปรับปรุง และสนับสนุนกำรพัฒนำงำนวิจัย/    
ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ เช่น บันทึกกำรประชุม รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
แผนงำน รำยงำนประเมินและสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน เป็นต้น 
๘. เอกสำรที่แสดงว่ำมีกำรน ำผลประเมินไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำน เช่น บันทึกกำรประชุม      กำร
เสนองบประมำณกำรท ำงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ กำรจัดอบรม 
กำรศึกษำดูงำน กำรปรับปรุงแผนงำนเพิ่มเติม เป็นต้น 

ตัวอย่ำง  กำรจัดท ำแผนงำนงำนวิจัย/บทควำมทำงวิชำกำร/ต ำรำ/คู่มือ/เอกสำรอ้ำงอิงของอำจำรย์
ประจ ำของ ฝวก.ฯ  
๑. บทควำมทำงวิชำกำร  : ไม่น้อยกว่ำ ๓ เรื่อง/ปี โดยหมุนเวียนให้อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ในแต่ละ
กองวิชำ จัดท ำบทควำมทำงวิชำกำร 



๕๔ 
 

๒. เอกสำรอ้ำงอิง ทร. (อทร.ฯ) : ทบทวนหรือพัฒนำ ไม่น้อยกว่ำ ๑ เล่ม/ปี/หน่วย 
๓. ต ำรำ : ทบทวนหรือพัฒนำ ไม่น้อยกว่ำ ๑ เล่ม/ปี/หน่วย 
๔. คู่มือ : ทบทวนหรือพัฒนำ ไม่น้อยกว่ำ ๑ เล่ม/ปี/หน่วย 
๕. งำนวิจัย : ตำมท่ีได้รับจัดสรรงบประมำณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ จ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่มีกำรน ำไปใช้
ประโยชน์ (ได้แก่ งำนวิจัย/บทควำมทำงวิชำกำร/ ต ำรำ/คู่มือ/เอกสำรอ้ำงอิง เอกสำรประกอบกำร
บรรยำยหลักสูตรต่ำง ๆ เป็นต้น) 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ) 



๕๕ 
 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ - ได้รับกำรยกเวน้ไม่ประเมิน -   
ฝวก.ฯ ๑ ช้ิน ๒ ช้ิน ๓ ช้ิน ๔ ช้ิน ≥ ๕ ช้ิน   ฝวก.ฯ - 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 มีผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่มีคุณภำพและน ำไปใช้
ประโยชน์เชิงนโยบำย วิชำกำร สำธำรณะ พำณิชย์ และใช้ประโยชน์ทำงอ้อม โดยได้รับกำรรับรองกำร
ใช้ประโยชน์จำกหน่วยผู้ใช้โดยตรง หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 ในกรณีที่มีกำรผลงำนวิชำกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง  สำมำรถให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำนั้น ๆ เป็นผู้ให้กำรรับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์ หรืออนุโลมให้รับรองกำรใช้ประโยชน์ 
โดย หน.ฝวก.ฯ หรือ จก.ยศ.ทร. ได ้

 ผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรที่น ำไปใช้ประโยชน์ หมำยถึง ผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำง
วิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงกำร/
โครงงำนวิชำกำร โครงกำรวิจัย และรำยงำนกำรวิจัยอย่ำงถูกต้อง สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำรประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีหลักฐำนปรำกฏอย่ำง
ชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่ำงชัดเจนตำมวัตถุประสงค์ และ/หรือได้กำรรับรอง
กำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

  ประเภทของกำรใช้ประโยชน์ หมำยถึง ผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ
ของ ฝวก.ฯ ที่สำมำรถน ำไปสู่กำรแก้ปัญหำได้อย่ำงเป็นรูปธรรม มีดังนี้  
      ๑. กำรใช้ประโยชน์ในเชิงสำธำรณะ เช่น ผลงำนที่น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สำธำรณชนในเรื่อง
ต่ำง ๆ ที่ท ำให้คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจของประชำชนดีขึ้น  ได้แก่ กำรใช้ประโยชน์ด้ำนสำธำรณสุข   
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) ด้ำนกำรส่งเสริมประชำธิปไตย
ภำคประชำชน ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ด้ำนวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น   
 ๒. กำรใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบำย เช่น ใช้ประโยชน์จำกผลงำนเชิงนโยบำยในกำรน ำไปประกอบ
เป็นข้อมูลกำรประกำศใช้กฎหมำย หรือก ำหนดมำตรกำร กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน เป็นต้น 
      ๓. กำรใช้ประโยชน์ในเชิงพำณิชย์ เช่น ผลงำนที่น ำไปสู่กำรพัฒนำสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์   
ซึ่งก่อให้เกิดรำยได้ หรือน ำไปสู่กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรผลิต เป็นต้น 
 ๔.  กำรใช้ประโยชน์ทำงอ้อมของงำนสร้ำงสรรค์ ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภำพ สร้ำงควำมสุข เช่น งำนศิลปะที่น ำไปใช้ในโรงพยำบำล ซึ่งได้มีกำรศึกษำและกำร
ประเมินไว้ 
      ๕.  กำรใช้ประโยชน์เชิงวิชำกำร เช่น กำรใช้ประโยชน์ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร (สอน/บรรยำย/
ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน กำรใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรเขียนต ำรำ แบบเรียน กำรใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรให้บริกำร หรือเป็นงำนวิจัยเพ่ือต่อยอด
โครงกำรวิจัย เป็นต้น 



๕๖ 
 

 งำนศิลปะที่มีประโยชน์ทำงอ้อม คือ เป็นกำรสร้ำงคุณค่ำทำงจิตใจ ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิด
สุนทรียภำพ สร้ำงควำมสุข เช่น งำนศิลปะท่ีน ำไปใช้ในโรงพยำบำล ซึ่งได้มีกำรศึกษำและกำรประเมินไว้ 

 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรน ำผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ 
หมำยถึง หน่วยงำนหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชำติ  หรือนำนำชำติ ที่มีกำรน ำผลงำนวิจัยหรือ
ผลงำนทำงวิชำกำรของสถำบัน/สถำนศึกษำ ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีกำรรับรองเป็นเอกสำร
หลักฐำนที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของกำรน ำผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรไปใช้ประโยชน์ 

 หน่วยงำนหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชำติ หรือนำนำชำติ หมำยถึง หน่วยงำนรำชกำร
ระดับกรมหรือเทียบเท่ำขึ้นไป หรือรัฐวิสำหกิจ หรือองค์กำรมหำชน หรือองค์กรกลำงระดับกองทัพ 
ระดับชำติหรือนำนำชำติ ทั้งภำครัฐและเอกชน   

 กำรนับจ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรที่น ำไปใช้ประโยชน์ ให้นับจำกวันที่น ำ
ผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ไปใช้และเกิดผลอย่ำงชัดเจน ในกรณีที่
ผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำร เป็นผลงำนเดิมแต่น ำไปใช้ประโยชน์มำกกว่ำ ๑ ครั้ง ให้นับเป็นเพียง     
๑ ผลงำน ยกเว้นในกรณีที่มีกำรใช้ประโยชน์ที่แตกต่ำงกันอย่ำงชัดเจนตำมมิติกำรใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ ำกัน 
ทั้งนี้จะนับผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ เมื่อได้รับกำรตอบรับอย่ำง
เป็นทำงกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร ว่ำมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์แล้วเท่ำนั้น 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด 
๒. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ (ได้แก่ 
งำนวิจัย/บทควำมทำงวิชำกำร/ ต ำรำ/คู่มือ/เอกสำรอ้ำงอิง เอกสำรประกอบกำรบรรยำยหลักสูตร   ต่ำง 
ๆ เป็นต้น) 
๓. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่มี
กำรน ำไปใช้ประโยชน์  
๔. รวบรวมหลักฐำนแสดงกำรอ้ำงอิงกำรน ำผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ 
ฝวก.ฯ ไปใช้ประโยชน์ หรือหนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์โดยหน่วยผู้ใช้โดยตรง  หรือรับรองโดย    
หน.ฝวก.ฯ หรือ จก.ยศ.ทร. 
๕. จัดท ำรำยงำนและตำรำงสรุปผลกำรน ำผลงำนฯ ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ไปใช้ประโยชน์
  

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. จ ำนวนและรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
๒. จ ำนวนและรำยชื่อผลงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด โดยใช้
ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
๓.  จ ำนวนและรำยชื่อผลงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่น ำไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ พร้อมชื่อเจ้ำของผลงำน ปีที่ผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรด ำเนินกำรเสร็จ ปีที่น ำไปใช้
ประโยชน์ ชื่อหน่วยงำนที่น ำไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐำนกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำน
หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องหรือ หน.ฝวก.ฯ/จก.ยศ.ทร. โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุ
รำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์อย่ำงชัดเจน ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม จำกกำรน ำสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจำกงำนวิจัย  
หรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ของงำนวิจัย  



๕๗ 
 

 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม จำกกำรน ำนโยบำย กฎหมำย มำตรกำรที่เป็นผล
มำจำกผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ไปใช้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม จำกกำรน ำผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำของ 
ฝวก.ฯ ทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรพัฒนำสำธำรณะไปใช้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่ำง)  
หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ 

 

ชื่อสถำนศึกษำ/หน่วยงำน..........................................................................................................................  
ที่ตั้ง............................................................................................โทรศัพท์.................. ................................ 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที ่๒.๒ 



๕๘ 
 

 ขอรับรองว่ำผลงำนผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัย เรื่อง ......................................................... 
ซึ่งเป็นผลงำนของ ....................................................... ต ำแหน่ง ............................................ ................... 
วิชำที่สอน .......................................................... หลักสูตร ................... ปีกำรศึกษำ ..............................
มีกำรใช้ประโยชน์  (เชิงวิชำกำร/เชิงสำธำรณะ/เชิงนโยบำย/เชิงพำณิชย์/อ่ืน ๆ (ระบุ).............................  
.......................................................................................................... ..........................................................
โดยเริ่มน ำมำใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันที่ ................ เดือน ....................... พ.ศ. .................................... .......... 
 
 ทั้งนี้ผลจำกกำรที่ ................................................. (ชื่อสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/องค์กร/ชุมชน) 
ได้น ำผลงำน ............................................ (ชื่อผลงำนทำงวิชำกำร/ผลงำนวิจัย) ดังกล่ำว ไปใช้ประโยชน์ 
พบว่ำ ............................................................. ........................................................................................... 
(ระบุว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงภำยในสถำนศึกษำ/หน่วยงำน/องค์กร/ชุมชน) พอสรุปได้ กล่ำวคือ ................ 
................................................................................................ ....................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 

 (ลงชื่อ).......................................................................... 
            ( ..............................................................) 
  ต ำแหน่ง   .............................................................. 
           ........./............../............     

 
 
 
หมำยเหตุ  
กรณีท่ี ๑  ใช้ประโยชน์ภำยในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง ผู้รับรอง หมำยถึง ผู้บริหำรสูงสุดของ
สถำนศึกษำนั้น หรือ หน.ฝวก.ฯ หรือ จก.ยศ.ทร. 
กรณีที่ ๒  ใช้ประโยชน์ภำยนอกสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง ผู้รับรอง หมำยถึง หน่วยงำน/
องค์กร/บุคคลที่น ำไปใช้ประโยชน์โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓  ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของจ ำนวนผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่มีกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ) 
 

น้ ำหนัก  : ๑ คะแนน 



๕๙ 
 

ก ำหนดระดับคุณภำพ ผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร ที่มีกำรตีพิมพ์ ดังนี้ 
 

 ค่ำน้ ำหนัก
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร 

๐.๕๐ บทควำมจำกผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรของ ฝวก.ฯ/ยศ.ทร.                                                

๐.๗๕   บทควำมจำกผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร  (Journal) คุณภำพระดับกองทัพ ระดับจังหวัด หรือ
ภูมิภำค    

๑ บทควำมจำกผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 

ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร  (Journal) คุณภำพระดับชำติ หรือนำนำชำติ   

ก ำหนดระดับคุณภำพ ผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่มีกำรเผยแพร่ 
โดยจัดนิทรรศกำร (exhibition) จัดกำรแสดง (performance) หรือเผยแพร่โดยระบบสำรสนเทศ
ผ่ำนสื่อออนไลน์ ที่มีระบบกำรกลั่นกรองที่มีคุณภำพ ดังนี้ 
 

 ค่ำน้ ำหนัก
(คะแนน) 

ระดับคุณภำพผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

๐.๕๐ มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
ระดับ ฝวก.ฯ/ ยศ.ทร.                                                 

๐.๗๕ มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 

ระดับกองทัพ ระดับจังหวัด หรือภูมิภำค 
๑ มีกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ

ระดับชำติ หรือนำนำชำติ 
 
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ - ได้รับกำรยกเวน้ไม่ประเมิน -   
ฝวก.ฯ  ๑ - ๑.๙๙ 

ช้ิน 
๒ - ๒.๙๙  

ช้ิน 
 ๓ - ๓.๙๙ 

ช้ิน 
๔ - ๔.๙๙  

ช้ิน 
≥ ๕  
ช้ิน 

  ฝวก.ฯ -- 

หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ มีผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพ และได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำงทั้งในระดับกองทัพ ระดับชำติ และระดับนำนำชำติ ตำมเกณฑ์คุณภำพ    ที่
ก ำหนด   

 กำรตีพิมพ์ หมำยถึง กำรตีพิมพ์บทควำมจำกผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์
ประจ ำของ ฝวก.ฯ ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ในระดับสถำบัน/สถำนศึกษำ/ฝวก.ฯ/ยศ.ทร. ระดับ
กองทัพ ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ  ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลที่ก ำหนด รวมถึงบทควำมวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับสถำบัน/สถำนศึกษำ/
ฝวก.ฯ/ยศ.ทร. ระดับกองทัพ ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนด 



๖๐ 
 

 กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับกองทัพ หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัยของอำจำรย์
ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่เผยแพร่ควำมรู้ภำยในกองทัพ ที่มีระบบกำร
พิจำรณำต้นฉบับจำกคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิก่อนกำรตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับโดยสถำบันวิชำกำร
ป้องกันประเทศ (สปท.) ให้เป็นวำรสำรระดับกองทัพ เช่น ๑. ข่ำวทหำรอำกำศ (ทอ.) ๒. นำวิกำธิปัตย์สำร 
(ทร.) ๓. วำรสำรโรงเรียนนำยเรือ (ทร.) ๔. ยุทธโกษ (ทบ.) รวมทั้งกำรเผยแพร่ในระบบสำรสนเทศ หรือ
ระบบวำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal) ที่เป็นที่ยอมรับของกองทัพ และมีระบบกำรพิจำรณำจำก
คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิก่อนกำรเผยแพร่  

 กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำ
ของ ฝวก.ฯ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่มีชื่อปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล Thai-
Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวำรสำรวิชำกำรที่ยอมรับโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อำชีวศึกษำ (สอศ.) หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ให้เป็นวำรสำรระดับชำติและมี
ชื่อปรำกฏในบัญชีรำยชื่อที่เผยแพร่ รวมทั้งกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 

 กำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง บทควำมจำกผลงำนวิจัยของอำจำรย์
ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลสำกล เช่น 
ฐ ำนข้ อมู ล  ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐำนข้อมูล Scopus หรือในฐำนข้อมูลสำกลอ่ืน ๆ 
ที่ยอมรับในศำสตร์นั้น ๆ หรือวำรสำรวิชำกำรที่ยอมรับโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ   
(สอศ.) หรือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ให้เป็นวำรสำรระดับนำนำชำติและมีชื่อ
ปรำกฏในบัญชีรำยชื่อที่เผยแพร่ รวมทั้งกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยในที่ประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

 กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับกองทัพหรือระดับชำติ หมำยถึง 
กำรน ำเสนอบทควำมวิจัยของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์ 
(Full paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ระดับกองทัพ
หรือระดับชำติ ที่มีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำนฯ หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศำสตรำจำรย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำ
นั้น ๆ นอกสถำบัน/สถำนศึกษำ เป็นเจ้ำภำพอย่ำงน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็น
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้นจำกนอกสถำบัน/สถำนศึกษำของเจ้ำของบทควำม 

 กำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หมำยถึง กำรน ำเสนอ
บทควำมวิจัยของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ในที่ประชุมวิชำกำรและบทควำมฉบับสมบูรณ์          (Full 
paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ระดับนำนำชำติ ที่
มีกองบรรณำธิกำรจัดท ำรำยงำน หรือคณะกรรมกำรจัดประชุม ประกอบด้วย  ศำสตรำจำรย์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญำเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงำนเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำนั้น  ๆ จำก
ต่ำงประเทศอย่ำงน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทควำมที่เป็นผู้เชี่ยวชำญในสำขำนั้น   จำก
ต่ำงประเทศ  

 กำรเผยแพร่ หมำยถึง กำรเผยแพร่งำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หรือกำรทดลองใช้ผลงำนของอำจำรย์
ประจ ำของ ฝวก.ฯ กับกลุ่มคน โดยกำรจัดนิทรรศกำร (Exhibition) หรือจัดกำรแสดง (Performance) 
ซึ่งเป็นกำรน ำเสนอผลงำน หรือสิ่งประดิษฐ์ทำงศิลปะ ดนตรี หรือกำรแสดงผลงำนทำงวิชำกำร 
(นอกเหนือจำกงำนวิจัย) กำรทดลองใช้ผลงำนกับกลุ่มคน หรือกำรเผยแพร่โดยระบบสำรสนเทศผ่ำนสื่อ
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ออนไลน์ (เช่น เว็บไซต์ของ ฝวก.ฯ หรือของ ยศ.ทร. เป็นต้น) วำรสำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-journal)  สู่
สำธำรณะหรือกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีกำรน ำเสนอในระดับ ฝวก.ฯ/ยศ.ทร. ระดับกองทัพ ระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติ อย่ำงเป็นระบบและเป็นวิธีกำรที่ยอมรับในวงวิชำชีพ หรือได้รับกำรสนับสนุนจำก
องค์กร สมำคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับชำติหรือนำนำชำติ และมีกระบวนกำรประเมินคุณค่ำ
ของผลงำนในกำรเผยแพร่ เช่น 
 - มีคณะกรรมกำรผู้พิจำรณำกลั่นกรองคุณภำพของผลงำนก่อนเผยแพร่ ซึ่งอำจประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชำกำรท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชำกำร 
 - กำรประกวด มีรำงวัลรับรองคุณภำพจำกหน่วยงำนที่มีคุณภำพ และที่เป็นที่ย อมรับใน           
วงวิชำกำร 

 กำรเผยแพร่ในระดับกองทัพ หรือระดับชำติ หมำยถึง กำรน ำเสนอผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ของ
อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่เป็นผลงำนทำงวิชำกำร/วิชำชีพสู่สำธำรณะหรือกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีกำร
จัดกำรน ำเสนอในระดับกองทัพ หรือระดับชำติอย่ำงเป็นระบบและเป็นวิ ธีกำรที่ยอมรับในวงวิชำชีพ 
หรือได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กร สมำคมท่ีเกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับประเทศ 

 กำรเผยแพร่ระดับนำนำชำติ หมำยถึง กำรน ำเสนอผลงำนหรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำ
ของ ฝวก.ฯ ที่เป็นผลงำนทำงวิชำกำร/วิชำชีพ สู่สำธำรณะหรือกลุ่มเป้ำหมำย โดยมีกำรจัดกำรกำร
น ำเสนอในระดับนำนำชำติอย่ำงเป็นระบบ และเป็นวิธีกำรที่ยอมรับในวงวิชำชีพ หรือได้รับกำรสนับสนุน
จำกองค์กร สมำคมท่ีเกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับนำนำชำติ 

 กำรนับจ ำนวนผลงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ให้นับผลงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ทั้งหมด ในกรณีที่ผลงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่ตีพิมพ์
หรือเผยแพร่เป็นผลงำนเดิม แต่น ำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่มำกกว่ำ ๑ ครั้ง ให้นับได้เพียง ๑ ผลงำน ทั้งนี้
จะนับเมื่อผลงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่แล้ว หรือได้รับกำรตอบรับอย่ำงเป็นทำงกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรให้มีกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่แล้วเท่ำนั้น 

วิธีค ำนวณ  : 
 

ผลรวมของจ ำนวนผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์  
ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่มีกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ที่ถ่วงน้ ำหนักแล้ว 

 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯทั้งหมด 
๒. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ (ได้แก่ 
งำนวิจัย/บทควำมทำงวิชำกำร/ต ำรำ/คู่มือ/เอกสำรอ้ำงอิง เอกสำรประกอบกำรบรรยำยหลักสูตร     
ต่ำง ๆ เป็นต้น) 
๓. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่มี
กำรกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ โดยแยกประเภทของกำรตีพิมพ์ หรือกำรเผยแพร่ จ ำแนกตำมค่ำถ่วง
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น้ ำหนัก 
๔. รวบรวมหลักฐำนแสดงกำรอ้ำงอิงกำรน ำผลงำนวิจัยหรือผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ 
ฝวก.ฯ ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
๕. จัดท ำตำรำงสรุปผลกำรน ำผลงำนฯ ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ ำแนก
ตำมค่ำถ่วงน้ ำหนัก และคิดผลรวมถ่วงน้ ำหนัก 
๖. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรน ำผลงำนฯ ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. จ ำนวนและรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 
๓ ปี  
๒. จ ำนวนและรำยชื่อผลงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำ
ของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
๓.  จ ำนวนและรำยชื่อผลงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำ
ของ ฝวก.ฯ ที่มีกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร (Journal) ระดับสถำบัน ระดับกองทัพ ระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติ พร้อมชื่อเจ้ำของบทควำม ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวำรสำรหรือรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำร และค่ำน้ ำหนักของแต่ละผลงำน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
๔.  จ ำนวนและรำยชื่อผลงำนวิจัย/ผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของอำจำรย์ประจ ำ
ของ ฝวก.ฯ ที่มีกำรเผยแพร่ระดับสถำบัน/สถำนศึกษำ ระดับกองทัพ ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ 
พร้อมชื่อเจ้ำของผลงำน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถำนที่ จังหวัด หรือประเทศท่ีเผยแพร่ และระบุรูปแบบของ
กำรเผยแพร่พร้อมหลักฐำน และค่ำน้ ำหนักของแต่ละผลงำน โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่ และรับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
ของ ................................................ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx 

ที ่ ชื่อผลงำน ประเภทของ
ผลงำน 

ชื่อเจ้ำของ
ผลงำน 

สอนวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อวำรสำรที่
ตีพิมพ์/
แหล่ง

เผยแพร่ 

นน.กำรตีพิมพ์/เผยแพร่ กำร
น ำไปใช้

ประโยชน์ 

กำรรับรอง 
สถำบัน 
(๐.๕๐) 

กองทัพ 
(๐.๗๕) 

ชำติ/ 
นำนำชำต ิ
(๑.๐๐) 

๑           



๖๓ 
 

๒           
๓           
 รวม ...ชิ้น     รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น 
     ผลรวมถ่วง 

นน. 
.... .... ....   

     รวมทั้งหมด ........ ชิ้น   

 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 

 

 
แบบกรอกข้อมูลสรุปผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่ และรับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 
ของ ................................................ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๑ 

ที ่ ชื่อผลงำน ประเภทของ
ผลงำน 

ชื่อเจ้ำของ
ผลงำน 

สอนวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อวำรสำรที่
ตีพิมพ์/
แหล่ง

เผยแพร่ 

นน.กำรตีพิมพ์/เผยแพร่ กำร
น ำไปใช้

ประโยชน์ 

กำรรับรอง 
สถำบัน 
(๐.๕๐) 

กองทัพ 
(๐.๗๕) 

ชำติ/ 
นำนำชำต ิ
(๑.๐๐) 

๑           
๒           
๓           
 รวม ...ชิ้น     รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น 
     ผลรวมถ่วง 

นน. 
.... .... ....   

     รวมทั้งหมด ........ ชิ้น   

 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 

 

 

 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
ที่ได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่ และรับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 

ของ ................................................ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๒ 
ที ่ ชื่อผลงำน ประเภทของ

ผลงำน 
ชื่อเจ้ำของ

ผลงำน 
สอนวิชำ/
หลักสูตร 

ชื่อวำรสำรที่
ตีพิมพ์/
แหล่ง

เผยแพร่ 

นน.กำรตีพิมพ์/เผยแพร่ กำร
น ำไปใช้

ประโยชน์ 

กำรรับรอง 
สถำบัน 
(๐.๕๐) 

กองทัพ 
(๐.๗๕) 

ชำติ/ 
นำนำชำต ิ
(๑.๐๐) 

๑           
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๒           
๓           
 รวม ...ชิ้น     รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น รวม ...ชิ้น 
     ผลรวมถ่วง 

นน. 
.... .... ....   

     รวมทั้งหมด ........ ชิ้น   

 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                            ............/............/............ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มำตรฐำนท่ี ๓ กำรบรกิำรทำงวิชำกำร  
 

 

 

 

 

 การบริการทางวิชาการ หมำยถึง กำรที่สถำบัน/สถำนศึกษำสนับสนุนอำจำรย์ให้บริกำรทำง
วิชำกำรต่อกองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ  ด้วยเอกลักษณ์และสมรรถนะของ
สถำบัน/สถำนศึกษำ โดยกำรใช้ทรัพยำกรของสถำบัน/สถำนศึกษำหรือใช้ทรัพยำกรร่วมกัน ทั้งในระดับ
สถำบัน/สถำนศึกษำและระดับบุคคลในหลำยลักษณะ อำทิ กำรให้ค ำปรึกษำ กำรศึกษำวิจัยค้นคว้ำเพ่ือ
แสวงหำค ำตอบให้กับสังคม กำรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่ำง ๆ กำรจัดให้มีกำรศึกษำต่อเนื่องบริกำรแก่
ประชำชนทั่วไป กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรนี้ สำมำรถจัดอยู่ในรูปแบบของกำรให้บริกำรแบบให้เปล่ำ หรือ
เป็นกำรให้บริกำรเชิงพำณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรำยได้  หรือเป็นกำรน ำข้อมูลย้อนกลับมำพัฒนำและ
ปรับปรุงเพ่ือก่อให้เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรโดยกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีและ        
องค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พ่ึงและแหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ตลอดจนกำรส่งเสริมกำรมีบทบำท
ทำงวิชำกำรในกำรตอบสนอง ชี้น ำ และช่วยเหลือในกำรพัฒนำชุมชน กองทัพ สังคม และประเทศชำติ 



๖๕ 
 

 

 
 
 
 
 
 

มำตรฐำนที่ ๓ กำรบริกำรทำงวิชำกำร (ส ำหรับสถำนศึกษำ และ ฝวก.ฯ ) ประกอบด้วย ๓ ตวับ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๓.๑ 
 

(ส ำหรับสถำนศึกษำ) ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของกองทัพ/สังคม/ประเทศชำติและหรือนำนำชำติ ต่อ
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ 
ที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ  
หน่วยสนับสนุน : - 

๓ - ตัวบ่งชี้ที ่๒๓ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 13 

 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) รอยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำง
วิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ตอบสนองควำมตองกำร
พัฒนำและเสริมสรำงควำมเขมแข็ง ของกองทัพ/สังคม/ประเทศชำติ 
และหรือนำนำชำติ ตอจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร
ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด   
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : - 

  

๓.๒ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร 
กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำร
ข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ  

๕ - ตัวบ่งชี้ที ่๒๓ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 13 

  



๖๖ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

 สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยนอกสถำนศึกษำ ต่อจ ำนวนบุคลำกรใน
สถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ  
หน่วยสนับสนุน : - 

  

 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) รอยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่เป็น   
ที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย 
เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอื่นภำยนอกสถำนศึกษำ
ในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง หรือหน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกกองทัพ    
ตอจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด  
(ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ
นั้น ๆ เอง) 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : - 

  

๓.๓ (ส ำหรับสถำนศึกษำ)  - เว้นประเมิน -   
 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) รอยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำง

วิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่มีกำรน ำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์จำกกำรบริกำรทำงวิชำกำร มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง และกำรวิจัย ตอจ ำนวน 
โครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
ทั้งหมด (ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำนั้น ๆ เอง) 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : - 

๒ - ตัวบ่งชี้ที ่๒๔ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 14 

 สถำนศึกษำ : รวม ๒ ตัวบ่งชี้ ๘  
 ฝวก.ฯ : รวม ๓ ตัวบ่งชี้ ๑๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

รำยละเอียดตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๓ กำรบริกำรทำงวิชำกำร 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำ 
ที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกองทัพ/สังคม/ประเทศชำติและหรือนำนำชำติ ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร 
ของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) รอยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์
ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ตอบสนองควำมตองกำรพัฒนำและเสริมสรำงควำมเขมแขง็ ของกองทัพ/สังคม/
ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ ตอจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ 
ของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ) 
   

น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๕๙.๙๙  ๖๐ - ๖๙.๙๙  ๗๐ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐  วทร.ฯ, - 
       รร.สธ.ทร.ฯ,  
       รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ ๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๕๙.๙๙  ๖๐ - ๖๙.๙๙  ๗๐ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐  ฝวก.ฯ - 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมของบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่ เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ได้ให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่กองทัพ ชุมชน องค์กร หรือ
หน่วยงำนภำยนอกสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง โดยผ่ำนกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรฝึกอบรม       
จัดสัมมนำ งำนบริกำร กำรเป็นกรรมกำรวิชำกำร เป็นที่ปรึกษำ เป็นวิทยำกร ฯลฯ เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมม่ันคง ควำมเข้มแข็ง ที่ยั่งยืนให้กองทัพ สังคม ประเทศชำติ และหรือ
นำนำชำติ กิจกรรม/โครงกำร ต้องมีกำรด ำเนินกำรครบถ้วนทุกขั้นตอน โดยมีกำรสรุปผลและประเมินผล
กำรด ำเนินกำรชัดเจน    

วิธีค ำนวณ  : ส ำหรับสถำนศึกษำ  

      

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำทีเ่ป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง

ควำมเข้มแข็งของกองทัพ สังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ 

     X ๑๐๐ 

 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 

 

 



๖๘ 
 

วิธีค ำนวณ  : ส ำหรับ ฝวก.ฯ  

      

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ  

สังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ   X ๑๐๐ 

 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ
ทั้งหมด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ พร้อมระบุจ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร  
๓. จัดประชุมคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร 
๔. ขออนุมัติจัดโครงกำร/กิจกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำร พร้อมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม
บริกำรทำงวิชำกำร 
๕. จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีต่อสถำบัน/สถำนศึกษำในกำรจัด
โครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน พร้อมวิเครำะห์ผลฯ 
๖. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำรและประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม วันเวลำ สถำนที่ จ ำนวนและรำยชื่อ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (ควำมส ำเร็จของงำนบรรลุ/    
ไม่บรรลุตำมตัวชี้วัด ผลประเมินควำมพึงพอใจ สรุปปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 
๗. สรุปรำยชื่อและจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด 
๘. สรุปรำยชื่อและจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำ และ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ สังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ 
๙. ค ำนวณหำค่ำร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำ
ที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ตอบสนองควำมต้องกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ/สังคม/ประเทศชำติและหรือนำนำชำติ ต่อจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. จ ำนวนและชื่อโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
๒. จ ำนวนและชื่อโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ สังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ เช่น กำรจัดกิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำร กำรสนับสนุนอำจำรย์ประจ ำไปเป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ 



๖๙ 
 

เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร วิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชำญ 
เป็นต้น โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

(ตัวอย่ำง) 
แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร  

หลักสูตร ............................. รุ่นที่ .............. ประจ ำปีกำรศึกษำ ...................... 
ชื่อโครงกำร/กิจกรรม         
 

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  ๓ ตอน เพื่อให้กำรด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมฯ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำคร้ังต่อไป  

๑.  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.     นทน.พวช.  

          อำจำรย์  บุคลำกรของสถำนศึกษำ/สถำบัน 
         ชุมชน/สังคม (โปรดระบ)ุ ...........................................................................................................           

๒.  ตอนที่ ๒  ระดับควำมพงึพอใจที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมฯ 
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมฯ  
 เมื่อ  ๑  หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด      ๒ หมำยถึง พึงพอใจน้อย         ๓ หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
       ๔  หมำยถึง พึงพอใจมำก           ๕ หมำยถึง พึงพอใจมำกที่สุด   

ที่ รำยกำรประเมิน ระดับควำมพงึพอใจ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ส ำหรับสถำนศึกษำ      
 ๑.๑ โครงกำร/กิจกรรมฯ มีควำมสอดคล้องกับหลักสูตร      
 ๑.๒ กำรร่วมโครงกำร/กิจกรรมฯ ท ำให้มีควำมเข้ำใจในเนื้อหำหลักสูตรมำกข้ึน      
 ๑.๓ ได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ นอกเหนือจำกต ำรำและ      

กำรเรียนในหลักสูตร 
     

 ๑.๔ สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรร่วมโครงกำร/กิจกรรมฯ          
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวนั/กำรปฏิบัติงำนได้ 

     

 ๑.๕ สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ให้แก่ชุมชน/สงัคม      
 ๑.๖ สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมฯ       

มำพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ 
     

 ๑.๗ สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ/สถำบนั กับชุมชน/สงัคม      
๒. ส ำหรับชุมชน/สังคมภำยนอกสถำนศึกษำ/สถำบัน      
 ๒.๑ เป็นโครงกำร/กิจกรรมฯ ที่มีประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม      
 ๒.๒ ลักษณะโครงกำร/กิจกรรมฯ เหมำะสมกับสภำพของชุมชน/สังคม      
 ๒.๓ สมำชิกของชุมชน/สงัคม ได้รับประโยชน์อยำ่งทั่วถึง      
 ๒.๔ สร้ำงควำมสัมพนัธ์ที่ดีระหว่ำงสถำนศึกษำ/สถำบัน กับชุมชน/สังคม      

๓. ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 



๗๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒  ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่เป็น 
ที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำ 
ฝ่ำยอ ำนวยกำร เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอื่นภำยนอกสถำนศึกษำ ต่อ
จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ รอยละของจ ำนวนอำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำร
วิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอื่นภำยนอกสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง หรือ 
ภำยในหรือภำยนอกกองทัพ ตอจ ำนวนอำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด  (ยกเว้นบุคลำกรใน 
สถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ เอง) 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ) 
 
 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน  
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๑๔.๙๙ ๑๕ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๔.๙๙  ๒๕ - ๒๙.๙๙  ≥ ๓๐  วทร.ฯ, - 
       รร.สธ.ทร.ฯ,  
       รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ ๑ - ๑๔.๙๙ ๑๕ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๔.๙๙  ๒๕ - ๒๙.๙๙  ≥ ๓๐  ฝวก.ฯ - 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 จ ำนวนบุคลำกรที่ในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์
ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/
เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืน
ภำยนอกสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำท่ีหนึ่ง/ภำยในหรือภำยนอกกองทัพ เป็นต้น    

หมำยเหตุ :  ส ำหรับ ฝวก.ฯ ไม่นับอำจำรย์ของ ฝวก.ฯ และอำจำรย์ตำมค ำสั่งแต่งตั้งที่ไปสอน วทร.ฯ 
รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ เป็นกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร เนื่องจำกถือว่ำเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
นั้นแล้ว 

วิธีค ำนวณ  :  ส ำหรับสถำนศึกษำ  
 

      

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ทีเ่ป็นที่ปรึกษำ 
กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำร

ข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุน
หน่วยงำนอื่นภำยนอกสถำนศึกษำ/ภำยในหรือภำยนอกกองทัพ 

   
X ๑๐๐ 

 จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 

 



๗๒ 
 

วิธีค ำนวณ  :  ส ำหรับ ฝวก.ฯ  
      

จ ำนวนอำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ ทีเ่ป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำร
วิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร 

เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหนว่ยงำนอื่นภำยนอก 
สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง หรือภำยในหรือภำยนอกกองทัพ 

   
X ๑๐๐ 

 จ ำนวนอำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/
อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด 
๒. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/
อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทีเ่ป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำร
ประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุน
หน่วยงำนอ่ืนภำยนอกสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง หรือ/ภำยในหรือภำยนอกกองทัพ  พร้อม
หลักฐำนอ้ำงอิง 
๓. จัดท ำตำรำงสรุปข้อมูลบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/
อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์  เอกสำรวิจัย 
เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ 
สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยนอกสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง/ภำยในหรือภำยนอกกองทัพ 
ประกอบด้วย รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำวิชำและหลักสูตรที่สอน  วดป. และสถำนที่ที่ไปให้บริกำร 
๔. ค ำนวณหำค่ำร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ
นั้น ๆ/อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์  เอกสำรวิจัย  
เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ 
สนับสนุนหน่วยงำนอื่นภำยนอกสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำท่ีหนึ่ง/ภำยในหรือภำยนอกกองทัพ        ต
อจ ำนวนบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์ประจ ำของ 
ฝวก.ฯ ทั้งหมด   

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. จ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์
ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี  
๒. จ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกรในสังกัดสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ/อำจำรย์
ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทีเ่ป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/
เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืน
ภำยนอกสถำนศึกษำ/ภำยในหรือภำยนอกกองทัพ พร้อมรำยละเอียดกำรสนับสนุน หน่วยงำนที่ไป
สนับสนุน และห้วงเวลำ โดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง  ๓ ปี  
๓. หนังสือขอรับกำรสนับสนุนเป็นกรรมกำรวิชำกำร เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ฯ  
๔. หนังสือตอบรับกำรสนับสนุนเป็นกรรมกำรวิชำกำร เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ฯ   
๕. ค ำสั่งเป็นกรรมกำรวิชำกำร เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ฯ   
๖. หนังสือขอรับกำรสนับสนุนเป็นวิทยำกร อำจำรย์สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำกำรฯ  
๗. หนังสือตอบรับกำรเป็นเป็นวิทยำกร อำจำรย์สอน  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำกำรฯ  



๗๓ 
 

๘. ค ำสั่งเป็นวิทยำกร อำจำรย์สอน  ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญทำงวิชำกำร 
๙. ค ำสั่ง/หนังสืออนุมัติ/อนุญำตเป็นวิทยำกร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓  สถำนศึกษำ  - เว้นประเมิน - 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓  (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) รอยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย
ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบริกำรทำงวิชำกำร มำใช้ในกำรพัฒนำ 
กำรเรียนกำรสอนสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง และกำรวิจัย ตอจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำรของอำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด (ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์ 
หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ เอง) 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ)  
 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ - ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   
ฝวก.ฯ ๑ - ๙.๙๙ ๑๐ - ๑๔.๙๙  ๑๕ - ๑๙.๙๙  ๒๐ - ๒๔.๙๙  ≥ ๒๕   ฝวก.ฯ - 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
  อำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมำใช้

พัฒนำหรือบูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอนที่เกี่ยวข้องหลักสูตรในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง   
และหรือกำรวิจัย เช่น กำรเขียนบทควำม ต ำรำ หนังสือรำยวิชำหรือหลักสูตร เป็นต้น ในรูปแบบ
โครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร โดยค ำนวณเป็นร้อยละเทียบกับจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด ทั้งนี้มีกำรท ำแผนบูรณำกำรกำรบริกำรทำงวิชำกำร
กับกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย อย่ำงชัดเจน 

โครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร จะต้องมีกำรบูรณำกำรเฉพำะกับกำรเรียนกำรสอนหรือ
เฉพำะกับงำนวิจัย หรือจะบูรณำกำรกับทั้งกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยก็ได้ และให้นับในปีที่มีกำร     
บูรณำกำร (ท่ีมำ สมศ.) 
 

วิธีกำรค ำนวณ : 
 

 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ  

ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัย 
 

X ๑๐๐ 

 
 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ 

ทั้งหมด 
 

 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ
ทั้งหมด  



๗๔ 
 

๒. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ      
ที่น ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและ/หรือกำรวิจัยทั้งหมด 
๓. ค ำนวณหำค่ำร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
ที่มีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบริกำรทำงวิชำกำร มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน    
ที่เกี่ยวข้องหลักสูตรในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง และหรือกำรวิจัย ตอจ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด  
๔. รวบรวมหลักฐำนอ้ำงอิงที่แสดงว่ำมีกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรบริกำรทำงวิชำกำรของ
อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑.  เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงว่ำอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ได้รวบรวม จัดระบบ และมีกำรประมวลควำมรู้
และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร มำใช้ประโยชน์ในกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย  โดยอำจ
ไปต่อยอดพัฒนำเป็นหนังสือ ต ำรำ หรืองำนวิจัย ขยำยผลน ำไปสู่กำรปรับปรุงรำยวิชำหรือกำรเปิด      
รำยวิชำใหม ่
๒.  โครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่นับในตัวตั้ง จะต้องมีผลกำร   
บูรณำกำรเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน  และบูรณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย    
๓.  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด ที่เป็นตัวหำร 
ต้องเป็นโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรท่ีด ำเนินกำรในปีที่ประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ 
ของ ................................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ และ ๓.๓) 

ที ่ ช่ือโครงกำร/
กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำร 

ทั้งหมด 

วดป. สถำนท่ี รำยชื่อ
อำจำรย์ที่
เข้ำร่วม
กิจกรรม 

สอนวิชำ/
หลักสตูร 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๑ 

(ตอบสนอง) 
๓.๓ 

 (กำรน ำไปใช้ประโยชน์) 
วิธีกำร
น ำไปใช้

ประโยชน ์

วดป. สถำนท่ี 

๑    ๑)      
    ๒)      
๒    ๑)      
    ๒)      
 รวม ... กิจกรรม     รวม...กิจกรรม รวม...กิจกรรม 
      คิดเป็นร้อยละ 

... 
คิดเป็นร้อยละ  

... 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ 
ของ ................................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๑ 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ และ ๓.๓) 

ที ่ ช่ือโครงกำร/
กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำร 

ทั้งหมด 

วดป. สถำนท่ี รำยชื่อ
อำจำรย์ที่
เข้ำร่วม
กิจกรรม 

สอนวิชำ/
หลักสตูร 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๑ 

(ตอบสนอง) 
๓.๓ 

 (กำรน ำไปใช้ประโยชน์) 
วิธีกำร
น ำไปใช้

ประโยชน ์

วดป. สถำนท่ี 

๑    ๑)      
    ๒)      
๒    ๑)      
    ๒)      
 รวม ... กิจกรรม     รวม...กิจกรรม รวม...กิจกรรม 
      คิดเป็นร้อยละ 

... 
คิดเป็นร้อยละ  

... 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 

 



๗๖ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ 
ของ ................................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๒ 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ และ ๓.๓) 

ที ่ ช่ือโครงกำร/
กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำร 

ทั้งหมด 

วดป. สถำนท่ี รำยชื่อ
อำจำรย์ที่
เข้ำร่วม
กิจกรรม 

สอนวิชำ/
หลักสตูร 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๑ 

(ตอบสนอง) 
๓.๓ 

 (กำรน ำไปใช้ประโยชน์) 
วิธีกำร
น ำไปใช้

ประโยชน ์

วดป. สถำนท่ี 

๑    ๑)      
    ๒)      
๒    ๑)      
    ๒)      
          
          
 รวม ... กิจกรรม     รวม...กิจกรรม รวม...กิจกรรม 
      คิดเป็นร้อยละ 

... 
คิดเป็นร้อยละ  

... 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปอำจำรย์ประจ ำที่ให้บริกำรทำงวิชำกำร  
ของ ............................ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒) 

ที ่ รำยชื่ออำจำรย์
ประจ ำ 

สอนวิชำ/
หลักสตูร 

รำยชื่อ 
กิจกรรมฯ 

ประเภทกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
 เป็นที่ปรึกษำ/

กรรมกำรฯ 
 เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชำญ 

อื่น ๆ 

วดป. สถำนท่ี วดป. สถำนท่ี วดป. สถำนท่ี 
๑  ๑) ๑)       
  ๒) ๒)       
๒  ๑) ๑)       
  ๒) ๒)       
          
 จ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำทั้งหมด
..........นำย 

  รวม................นำย 

    คิดเป็นร้อยละ ....... 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปอำจำรย์ประจ ำที่ให้บริกำรทำงวิชำกำร  
ของ ............................ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๑ 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒) 

ที ่ รำยชื่ออำจำรย์
ประจ ำ 

สอนวิชำ/
หลักสตูร 

รำยชื่อ 
กิจกรรมฯ 

ประเภทกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
 เป็นที่ปรึกษำ/

กรรมกำรฯ 
 เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชำญ 

อื่น ๆ 

วดป. สถำนท่ี วดป. สถำนท่ี วดป. สถำนท่ี 
๑  ๑) ๑)       
  ๒) ๒)       
๒  ๑) ๑)       
  ๒) ๒)       
          
 จ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำทั้งหมด
..........นำย 

  รวม................นำย 

    คิดเป็นร้อยละ ....... 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 



๗๘ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปอำจำรย์ประจ ำที่ให้บริกำรทำงวิชำกำร  
ของ ............................ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๒ 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒) 

ที ่ รำยชื่ออำจำรย์
ประจ ำ 

สอนวิชำ/
หลักสตูร 

รำยชื่อ 
กิจกรรมฯ 

ประเภทกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
 เป็นที่ปรึกษำ/

กรรมกำรฯ 
 เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชำญ 

อื่น ๆ 

วดป. สถำนท่ี วดป. สถำนท่ี วดป. สถำนท่ี 
๑  ๑) ๑)       
  ๒) ๒)       
๒  ๑) ๑)       
  ๒) ๒)       
          
 จ ำนวนอำจำรย์

ประจ ำทั้งหมด
..........นำย 

  รวม................นำย 

    คิดเป็นร้อยละ ....... 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

มำตรฐำนท่ี ๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำง
ทหำร 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

มำตรฐำนที่ ๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร (ส ำหรับ
สถำนศึกษำ)  ประกอบด้วย  ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

 
ชื่อตัวบ่งชี้ 

 
น้ ำหนัก 

เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๔.๑ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ผลส ำเร็จในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร   

(๘) - ตัวบ่งชี้ที ่๒๕ 
- ตัวบ่งชี้ที ่15 

 (๑) จ ำนวนกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์
ไทย/ภูมิปัญญำไทย 

๔  

 (๒) จ ำนวนกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ 
หน่วยสนับสนุน : - 

๔  

๔.๒ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) สภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศท่ีเอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม กำรส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ 
หน่วยสนับสนุน : - 

๒ - ตัวบ่งชี้ที ่๒๖ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 16 

 สถำนศึกษำ : รวม  ๒ ตัวบ่งชี ้ ๑๐  
 ฝวก.ฯ : รวม  ๐ ตัวบ่งชี้ -  

 

 การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร หมำยถึง สถำนศึกษำ   
มีกำรด ำเนินกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ ทั้งในระดับบุคคลและระดับสถำนศึกษำ มีกำร
อนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำไทย ประวัติศำสตร์ไทย 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ตลอดจนส่งเสริมกำรประยุกต์ใช้และบูรณำกำรเพ่ือให้นักศึกษำ
หรือนำยทหำรนักเรียน มีควำมภูมิใจในควำมเป็นทหำรและควำมเป็นไทย รวมทั้งมีระบบและกลไก
ส่งเสริมวัฒนธรรม โดยเฉพำะกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นส่วนหนึ่งของ        กำร
จัดกำรเรียนกำรสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้นักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียนและบุคลำกรของ
สถำนศึกษำ ได้รับกำรปลูกฝังให้มีควำมรู้ควำมตระหนักถึงคุณค่ำ เกิดควำมซำบซึ้งและมีสุนทรียะ       
ต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชำติ สำมำรถน ำไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงควำมดีงำมในกำรด ำรงชีวิต และ
ประกอบอำชีพ  มีวิถีชีวิตที่ปรำรถนำและเรียนรู้วิธีกำรจัดกำรวัฒนธรรมและชีวิตที่ไม่พึงปรำรถนำได้ 
สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลและส่งเสริมกำรด ำเนินงำนด้ำนนี้อย่ำงมีคุณภำพ และประสิทธิภำพตำม
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนยุทธศำสตร์ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ของสถำนศึกษำ 
 



๘๐ 
 

รำยละเอียดตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร                                                         
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ผลส ำเร็จในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร   
(๑) จ ำนวนกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 
 

น้ ำหนัก  : ๔ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๓.๙๙  ๔ - ๕.๙๙   ๖ - ๗.๙๙    ๘ - ๙.๙๙    ≥ ๑๐ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.,  
      รร.ชต.ฯ  

ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -    
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ผลส ำเร็จในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร   
(๒) จ ำนวนกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 
 

น้ ำหนัก  : ๔ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๓.๙๙  ๔ - ๕.๙๙   ๖ - ๗.๙๙    ๘ - ๙.๙๙    ≥ ๑๐ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.,  
      รร.ชต.ฯ  

ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -    
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
แสดงถึงคุณภำพของสถำนศึกษำที่สำมำรถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่ำ สถำนศึกษำมีกำร

ด ำเนินกำรกิจกรรมในกำรอนุรักษ์ สืบสำน เผยแพร่ ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงเอกลักษณ์ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย ประวัติศำสตร์ไทย ภูมิปัญญำไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรเป็นไปตำม
แผนงำนหรือโครงกำรที่สถำบันก ำหนด คือ 

(๑) จ ำนวนกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย  
(๒) จ ำนวนกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

กำรท ำนุบ ำรุง หมำยถึง กำรให้ควำมส ำคัญและเห็นถึงคุณค่ำท่ีจะต้องดูแลรักษำให้คงอยู่ในสภำพ    
ที่ดี มีควำมสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบัน และอนำคต  

กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร หมำยถึง แผนงำน 
กิจกรรม โครงกำรที่ด ำเนินงำนเกี่ยวเนื่องกับศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 



๘๑ 
 

ในกำรอนุรักษ์สืบสำน เผยแพร่ และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ประวัติศำสตร์ไทย ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์ตำมแผนงำนของสถำนศึกษำ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี หมำยถึง แบบแผนกำรประพฤติปฏิบัติในโอกำสหรือเทศกำลต่ำง ๆ       
ที่สืบทอดมำจำกบรรพบุรุษของชุมชนท้องถิ่น ภำยใต้ควำมเข้ำใจที่ถูกต้องถึงศรัทธำควำมเชื่อ และ
ค่ำนิยมเพ่ือให้สำมำรถน ำมำปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมกับยุคสมัย เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู วันลอยกระทง  
วันสงกรำนต์ วันขึ้นปีใหม่ เป็นต้น  

ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร หมำยถึง กำรปฏิบัติตำมค่ำนิยมทำงทหำรในทำงที่ดีงำม  
โดยปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมำเป็นแบบแผน เป็นเรื่องที่ทหำรทุกคนควรท ำ เป็นสิ่งจ ำเป็นและส ำคัญที่ทหำร
ทุกคนควรปฏิบัติ เช่น กำรท ำควำมเคำรพ กำรแต่งเครื่องแบบ กำรมีระเบียบวินัย เป็นต้น 

วิธีกำรคิดจ ำนวนกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย  

 

 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย  
๓. จัดประชุมคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 
๔. ขออนุมัติจัดโครงกำร/กิจกรรมฯ  พร้อมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/
วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 
๕. จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีต่อสถำนศึกษำในกำรจัดโครงกำร/       
กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน 
พร้อมวิเครำะห์ผลฯ 
๖. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำร และประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร/
กิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม วันเวลำ สถำนที่ จ ำนวน
และรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (ควำมส ำเร็จของงำน
บรรลุ/ไม่บรรลุตำมตัวชี้วัด ผลประเมินควำมพึงพอใจ สรุปปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 
๗. สรุปรำยชื่อและจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/      ภูมิ
ปัญญำไทย ทั้งหมด 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 

๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 
๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/
วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย   
๓. นโยบำย/ทิศทำง เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย   

นับจ ำนวนกิจกรรมที่มีกำรจัดกจิกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วฒันธรรม/ประวัติศำสตร์/ภูมิปัญญำไทย 
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๔. กำรก ำหนดแผนงำน และจัดสรรงบประมำณ ส ำหรับกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย  
๕.  หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติจัดกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 
ตำมแผนที่ก ำหนด 
๖. แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/
ภูมิปัญญำไทย (ทุกกิจกรรมที่มีกำรด ำเนินกำร) 
๗. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย (ทุกกิจกรรมที่มีกำรประเมิน) 
๘. รำยงำนสรุปผลกำรน ำผลประเมินไปวำงแผนพัฒนำ ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/
วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย ในปีถัดไป  
๙.  แบบประเมินกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย   
๑๐. รำยงำนสรุปผลประเมินกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 
(ต้องประกอบด้วยกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนบรรลุตำม
เป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนด งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำของ
สถำนศึกษำต่อสังคม ผลประเมินกิจกรรมฯ ที่ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน จ ำนวน
กิจกรรมฯ ที่ได้รับกำรยกย่องในระดับต่ำง ๆ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงครั้งต่อไป ฯลฯ)   
๑๑. รำยงำนสรุปผลกำรน ำผลประเมินไปวำงแผนพัฒนำปรับปรุงกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/
วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย ในปีถัดไป 
๑๒.  หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติจัดอบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในหน่วยงำนเป็นกำรกระตุ้นให้บุคลำกร      
มีจิตส ำนึกและเห็นคุณค่ำของกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 
๑๓.  หลักฐำนแสดงกำรอบรมที่ชี้น ำให้ผู้เรียนมีจิตส ำนึกและเห็นคุณค่ำของกำรอนุรักษ์และพัฒนำศิลปะ 
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ ให้คงอยู่สืบไป 

วิธีกำรคิดจ ำนวนกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร :  

 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำง
ทหำร  
๓. จัดประชุมคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
๔. ขออนุมัติจัดโครงกำร/กิจกรรมฯ พร้อมรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร 
๕. จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีต่อสถำนศึกษำในกำรจัดโครงกำร/       
กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน พร้อมวิเครำะห์ผลฯ 
๖. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำร และประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมฯ วันเวลำ สถำนที่ จ ำนวนและรำยชื่อ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (ควำมส ำเร็จของงำนบรรลุ/    
ไม่บรรลุตำมตัวชี้วัด ผลประเมินควำมพึงพอใจ สรุปปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 

นับจ ำนวนกิจกรรมทีม่ีกำรจัดกจิกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
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๗. สรุปรำยชื่อและจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรทัง้หมด 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี    ทำง
ทหำร 
๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรจัดกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร 
๓. นโยบำย/ทิศทำง เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
๔.  กำรก ำหนดแผน และจัดสรรงบประมำณ ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
๕.  หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติจัดกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ตำมแผนที่ก ำหนด 
๖. แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร (ทุกกิจกรรมที่มี
กำรด ำเนินกำร) 
๗. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร      
(ทุกกิจกรรมที่มีกำรประเมิน ) 
๘. รำยงำนสรุปกำรน ำผลประเมินไปวำงแผนพัฒนำ ปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำรในปีถัดไป  
๙.  แบบประเมินกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
๑๐.  รำยงำนสรุปผลประเมินกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร (ประกอบด้วย กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยตำม แผนที่ก ำหนด 
งบประมำณในกำรด ำเนินงำน ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำของสถำนศึกษำต่อสังคม        
ผลประเมินกิจกรรม ที่ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน จ ำนวนกิจกรรมที่ได้รับกำรยกย่อง
ในระดับต่ำง ๆ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงครั้งต่อไป ฯลฯ)   
๑๑. รำยงำนสรุปผลกำรน ำผลประเมินไปวำงแผนพัฒนำปรับปรุงกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำง
ทหำร ในปีถัดไป 
๑๒.  หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติจัดอบรมให้ควรรู้แก่บุคลำกรในหน่วยงำน เป็นกำรกระตุ้นให้บุคลำกร     
มีจิตส ำนึกและเห็นคุณค่ำของขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
๑๓.  หลักฐำนแสดงกำรอบรมที่ชี้น ำให้ผู้เรียนมีจิตส ำนึกและเห็นคุณค่ำของกำรอนุ รักษ์และพัฒนำ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรให้คงอยู่สืบไป 
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แบบกรอกข้อมูลกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
ของ ..................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx 

ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ 
 (๑) ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม    

๑.     
๒.     
     
 รวม.... กิจกรรม    
 (๒) ด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร    

๑.     
๒.     
     
 รวม.... กิจกรรม    

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 
 
 

แบบกรอกข้อมูลกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
ของ ................ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๑ 

ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ 
 (๑) ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม    

๑.     
๒.     
     
 รวม.... กิจกรรม    
 (๒) ด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณีทำง

ทหำร 
   

๑.     
๒.     
     
 รวม.... กิจกรรม    

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 
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แบบกรอกข้อมูลกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

ของ ................ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๒ 

ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ 
 (๑) ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม    

๑.     
๒.     
     
 รวม.... กิจกรรม    
 (๒) ด้ำนขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร    

๑.     
๒.     
     
 รวม.... กิจกรรม    

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 
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(ตัวอย่ำง) 
แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม  

และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร                                                                                                                                                                                                                                                                
ใน ........................................ สถำนที่ ............................................  

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

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน เพื่อให้กำร
ด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำต่อไป 

๑.  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.         นทน.พวช.  

          อำจำรย์       บุคลำกรของสถำนศึกษำ/สถำบัน   บุคคลทั่วไป   

๒.  ตอนที่ ๒  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรโครงกำร/กิจกรรมฯ  
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/    
กิจกรรมฯ  
 เมื่อ  ๑ หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด    ๒  หมำยถึง พึงพอใจน้อย      ๓ หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
           ๔ หมำยถึง พึงพอใจมำก         ๕  หมำยถึง พึงพอใจมำกท่ีสุด        

๓. ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………..…………................………........………………………… 
……………………………………………………………………………..…………................………........………………………… 
……………………………………………………………………………..…………................………........………………………… 

 
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 

 
 
 
 
 

 

ที ่ รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. มีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำร/กิจกรรม อย่ำงทั่วถึง      
๒. ควำมพร้อมของสถำนที่และอุปกรณ์ ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม      
๓. ระยะเวลำในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม มีควำมเหมำะสม      
๔. ควำมร่วมมือและกำรสนับสนุนของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม      
๕. ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม       
๖. กำรจัดเลี้ยง มีควำมเหมำะสม (ถ้ำมี)      
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ สภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำร
ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม (หรือกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะ และวัฒนธรรม) 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 
 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑) กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
(๒) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำคำรสถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์ 
(๓) มีกำรปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) มีพ้ืนที่ทำงวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อกำรจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม/ประเพณีที่สนับสนุน
งำนด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม อย่ำงต่อเนื่อง 
(๕) ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนที่เกี่ยวกับเกณฑ์พิจำรณำในข้อ 
(๑) ถึง (๔) ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบ วทร.ฯ, - 
         ทุกข้อ รร.สธ.ทร.,  
      รร.ชต.ฯ  

ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -    
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :   
แสดงถึงคุณภำพของสถำนศึกษำที่สำมำรถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่ำ กำรพัฒนำ

สุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้ด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ ได้รับควำมส ำเร็จ
อย่ำงไรบ้ำง รวมทั้งมีกำรปรับปรุง พัฒนำภูมิทัศน์และอำคำรสถำนที่ให้สะอำด ถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม สวยงำมสอดคล้องกับธรรมชำติ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่ส ำหรับจัดกิจกรรมทำงวัฒนธรรม โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำ ตลอดจนควำมสอดคล้องกับนโยบำยหรือเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำได้ก ำหนดไว้ 

สถำนศึกษำมีกำรจัดให้มีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  อำคำร
สถำนที่ สะอำดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์  มีกำรปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้
สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีพ้ืนที่ทำงวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริม
ต่อกำรจัดกิจกรรม มีกำรจัดกิจกรรมอย่ำงสม่ ำเสมอ และมีระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกรและ
ผู้เรียน (ตำมเกณฑ์พิจำรณำในข้อ (๑) ถึง (๔) ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ มำปรับปรุงให้กับ
สถำนศึกษำ 

 ศิลปะ คือ งำนสร้ำงสรรค์ท่ีส่งเสริมสร้ำงสุนทรีย์ ควำมงำม และควำมสุข แก่ผู้คน สภำพแวดล้อม และ
สังคม เพ่ือพัฒนำกำรยกระดับควำมมีรสนิยม ควำมสุนทรีย์ เข้ำใจคุณค่ำและควำมส ำคัญของศิลปะ 
ตลอดจนเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำส่งเสริมกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 

วัฒนธรรม หมำยถึง ควำมเจริญงอกงำมของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนำกำรอย่ำงต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ควำมคิด ควำมรู้สึก ควำมเชื่อ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม โดยสำมำรถเห็นได้จำกพฤติกรรมในวิถีชีวิต
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และสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจำกกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพำะและมี
ลักษณะสำกล เปลี่ยนแปลงตำมสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีควำมสอดคล้องกับควำมเป็นสำกล 
แต่มีรำกฐำนของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่ำ ส ำหรับวัฒนธรรมในสถำนศึกษำ หมำยถึง วัฒนธรรมที่เป็น
แบบอย่ำงที่ดีต่อสังคม มีควำมเจริญงอกงำมทำงปัญญำ ควำมรู้ ควำมคิด ทัศนคติ และจิตใจ กำรมีน้ ำใจ
เสียสละและกำรมีส่วนร่วมกับสังคม สำมำรถเป็นผู้น ำที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิต
และประเพณีทำงทหำรที่น่ำศรัทธำเป็นที่ยอมรับ มีบทบำทต่อกำรปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย 
และพัฒนำแนวทำงกำรด ำรงชีวิตท่ำมกลำงกระแสวัฒนธรรมสำกลได้เหมำะสมอย่ำงฉลำดรู้ 

สุนทรียะทำงศิลปะและวัฒนธรรม หมำยถึง คุณค่ำทำงควำมงำมของศิลปะและวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อกำรรับรู้และควำมรู้สึก สำมำรถจรรโลงจิตใจให้มีควำมสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่
งดงำม สำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้ำใจและผูกพัน ตลอดจนกำรรับรู้ถึงคุณค่ำที่เป็นรูปธรรมและ
นำมธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศำสตร์เพื่อกำรด ำรงรักษ์สืบต่อไป 

- สะอำด  หมำยถึง ไม่รก เป็นระเบียบ รักษำง่ำย ใช้สะดวก 
- สุขลักษณะ  หมำยถึง สะอำด ปลอดภัย ไร้มลภำวะ สุขใจ สบำยกำย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- สวยงำม หมำยถึง มีกำรจัดแต่งอำคำร สภำพแวดล้อมอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภำพแวดล้อม 

กำรพัฒนำสุนทรียภำพ (Aesthetic Development) หมำยถึง กำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับควำมงำมทำงศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถำบัน สภำพแวดล้อมและสังคมใน
แนวทำงที่ดีขึ้นอย่ำงมีแผน เป็นระบบ โดยมีเป้ำหมำยที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ผลกำรปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือสร้ำงสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นกำรท ำลำยคุณค่ำทำงสุนทรียะของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม     
กำรพัฒนำเชิงวัฒนธรรมสำมำรถสร้ำงวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมำะสมกั บสังคมที่มี                
กำรเปลี่ยนแปลง และมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทำงเทคโนโลยี ระบบสังคม และควำมนิยม เพ่ือให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่ำงเข้ำใจ และมีควำมเจริญก้ำวหน้ำอย่ำงสันติสุข 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะ และวัฒนธรรม (จัดสภำวะ
แวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม)  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำง
ศิลปะ และวัฒนธรรม  
๓. จัดประชุมคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำง
ศิลปะ และวัฒนธรรม 
๔. ขออนุมัติจัดโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมรำยชื่อ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะ และวัฒนธรรม 
๕. จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีต่อสถำนศึกษำในกำรจัดโครงกำร/       
กิจกรรมกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะ และวัฒนธรรม แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน พร้อม
วิเครำะห์ผลฯ 
๖. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำรและประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำรและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม วันเวลำ สถำนที่ จ ำนวนและรำยชื่อ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (ควำมส ำเร็จของงำนบรรลุ/     
ไม่บรรลุตำมตัวชี้วัด ผลประเมินควำมพึงพอใจ สรุปปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 
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๗. สรุปรำยชื่อและจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะ และวัฒนธรรม 
ทั้งหมด 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. หลักฐำนแสดงกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี เช่น รำยงำนกำร
ประชุม กำรจัดสัมมนำระดมควำมคิดเห็น ค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 
๒.  นโยบำย/ทิศทำง เป้ำหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะ และ
วัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ด ี 
๓.  แผนกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ให้มีลักษณะที่ถูกสุขลักษณะ สะอำด และมีกำรตกแต่งสถำนที่ให้ 
ร่มรื่น รวมทั้งปรับแต่งและดูแลภูมิทัศน์ให้สวยงำม เป็นไปตำมธรรมชำติ ปลอดมลพิษ และมีอำกำศ    ที่
สะอำดสดชื่นภำยในสถำนศึกษำ   
๔.  รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรับปรุงอำคำรสถำนที่ ให้มีลักษณะที่ถูกสุขลักษณะ สะอำด 
และมีกำรตกแต่งสถำนที่ให้มีควำมร่มรื่น รวมทั้งปรับแต่งและดูแลภูมิทัศน์ให้สวยงำม เป็นไปตำม
ธรรมชำติ ปลอดมลพิษ และมีอำกำศที่สะอำด สดชื่น ภำยในสถำนศึกษำ 
๕.  มีกำรจัดส่วนพ้ืนที่ส ำหรับกำรจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ที่ เอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษำหรือ          
นำยทหำรนักเรียน ได้ใช้พื้นที่ในกำรจัดกิจกรรม ซึ่งท ำให้เกิดกำรจัดกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง  
๖.  แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและผู้เรียน  และรำยงำนผลประเมินควำมพึงพอใจของ
บุคลำกร นักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียน ที่มีต่อกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 
 

(ตัวอย่ำง) 
แบบประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรและนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียน 

เกี่ยวกับสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมฯ 
………………………………… 

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน เพื่อให้กำร
ด ำเนินโครงกำรเป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเพ่ือประโยชน์ในกำรพัฒนำต่อไป 

๑.  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.         นทน.พวช.  

          อำจำรย์       บุคลำกรของสถำนศึกษำ/สถำบัน   บุคคลทั่วไป   

๒.  ตอนที่ ๒  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรโครงกำร/กิจกรรมฯ  
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/    
กิจกรรมฯ  
 เมื่อ ๑  หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด   ๒  หมำยถึง พึงพอใจน้อย      ๓ หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
           ๔  หมำยถึง พึงพอใจมำก         ๕  หมำยถึง พึงพอใจมำกท่ีสุด        

๓.  ตอนที่ ๓  ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  
……………………………………………………………………………..…………................………........………………………… 
……………………………………………………………………………..…………................………........………………………… 
……………………………………………………………………………..…………................………........………………………… 

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 
 

 

 

 

 

 

ที ่ รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรคัดเลือกกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรมที่ดีให้แก่
สถำนศึกษำ 

     

๒. สถำนศึกษำมีพ้ืนที่ที่เอ้ือและส่งเสริมต่อกำรจัดกิจกรรม        
๓. สถำนศึกษำมีควำมสะอำด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงเหมำะสม 

กับกำรจัดกิจกรรม 
     

๔. สถำนศึกษำมีกำรปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับ
ธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     



๙๑ 
 

มำตรฐำนท่ี ๕  กำรบรหิำรจดักำรและกำรพัฒนำสถำบัน 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มำตรฐำนที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน (ส ำหรับสถำนศึกษำ ฝวก.ฯ  กบศ.ฯ และ 
กหส.ฯ)  ประกอบด้วย ๘ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี/้หน่วยรับผิดชอบ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๕.๑ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำร
จัดกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ยศ.ทร. และนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำของ ทร. 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ)    
หน่วยสนับสนุน : - 

๓ - 

 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) สถำบันมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำร
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ยศ.ทร. และนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ 
ทร. 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : - 

  

๕.๒   (ส ำหรับสถำนศึกษำ) กำรปฏบิัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บรหิำร
สถำนศึกษำ  
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ)    
หน่วยสนับสนุน : - 

๓ - ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ 
- ตัวบ่งชี้ที ่10 

๕.๓ (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : -  

๓ - ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ 
- ตัวบ่งชี้ที ่9 

  

 การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน หมำยถึง สถำบัน/สถำนศึกษำมีวิสัยทัศน์ นโยบำยและ
แผนงำนพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพและเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่
สอดคล้องกับภำรกิจและกิจกรรมของสถำบัน/สถำนศึกษำ โดยมีสภำสถำบันหรือสภำกำรศึกษำก ำกับดูแล 
กำรพัฒนำสถำบัน/สถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพและเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  มีบุคลำกรที่มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตรงตำมหน้ำที่ มีกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีและสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร มีระบบบริหำรจัดกำรงบประมำณ
และกำรเงินตำมมำตรฐำน รวมทั้งก ำกับติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำน ให้เป็นไปตำมกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยที่ก ำหนด  โดยผู้บริหำรสถำบัน/สถำนศึกษำยึดหลักกำรปกครองภำยใต้หลัก  ธรร
มำภิบำล  และมีกำรน ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรสถำบัน/สถำนศึกษำ เพ่ือป้องกัน
หรือลดผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกเหตุกำรณ์ที่คำดไม่ถึง อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลำกรภำยใน
สถำบัน/สถำนศึกษำ ได้มีโอกำสพัฒนำตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 

 



๙๒ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี/้หน่วยรับผิดชอบ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๕.๔ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ศักยภำพของข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร 
กำรเรียนกำรสอน 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ)    
หน่วยสนับสนุน : - 

๒ - เกณฑ์ใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐,
10 
 

 (ส ำหรับ กบศ.ฯ) ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร 
กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
หน่วยรับผิดชอบ : กบศ.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : ฝวก.ฯ, ศยร.ฯ, กหส.ฯ  

  

๕.๕ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำและนำยทหำรปกครองของ
สถำนศึกษำ ที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำคนละ ๓๐ 
ชม./ปี ต่อจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำและนำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำทั้งหมด 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ)    
หน่วยสนับสนุน : - 

๓ - ตัวบ่งชี้ที่ ๗ 
- ตัวบ่งชี้ที ่7 

 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) รอยละของจ ำนวนอำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ไดรับ
กำรพัฒนำในด้ำนวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำคนละ ๓๐ ชม./ปี ต่อจ ำนวน
อำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด (ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ เอง) 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ    
หน่วยสนับสนุน : - 

  

๕.๖ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำและบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับกำร
พัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละปี ต่อจ ำนวนบุคลำกรใน
สถำนศึกษำท้ังหมด 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ)    
หน่วยสนับสนุน : - 

๑ - 

 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) รอยละของจ ำนวนอำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ และ
บุคลำกรในสถำบันที่ไดรับกำรพัฒนำในดำนคุณธรรม จริยธรรม ใน 
แตละป ตอจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ และบุคลำกรในสถำบัน
ทั้งหมด (ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำนั้น ๆ เอง) 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ    
หน่วยสนับสนุน : - 

  

  



๙๓ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี/้หน่วยรับผิดชอบ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๕.๗ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ)    
หน่วยสนับสนุน : - 

๕ - ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑ 
- ตัวบ่งชี้ที ่11 

 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ     
หน่วยสนับสนุน : - 

  

๕.๘ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนนุใน
สถำนศึกษำ ที่มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ได้รับกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้/
ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย ๑๐ ชัว่โมง/ปี/คน ต่อจ ำนวนบุคลำกรสำย
สนับสนนุในสถำนศึกษำทั้งหมด 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ)    
หน่วยสนับสนุน : - 

๑ - ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒ 
- ตัวบ่งชี้ที ่12 

 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบัน ที่มี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ได้รับกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์  
อย่ำงน้อย ๑๐ ชัว่โมง/ปี/คน ตอ่จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบัน
ทั้งหมด 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ    
หน่วยสนับสนุน : - 

  

 สถำนศึกษำ : รวม ๗ ตัวบ่งชี้ ๑๘  
 ฝวก.ฯ : รวม ๗ ตัวบ่งชี้ ๑๖  
 กบศ.ฯ : รวม ๑ ตัวบ่งชี้ ๒  

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 
 

รำยละเอียดตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ยศ.ทร. 
และนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร.  
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 

น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑) มีแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์  ภำรกิจ 
วัตถุประสงค์ นโยบำยของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. 
(๒) แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำนศึกษำ  
รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(๓) มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมตัวชี้วัดในแผนงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
(๔) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน ตำมตัวชี้วัดของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และ
รำยงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(๕) มีกำรน ำผลกำรวิจำรณ์/ผลกำรปฏิบัติด้ำนกำรเรียนกำรสอน (ผู้เรียนและผู้บริหำร)  มำพัฒนำ
ปรับปรุงเพื่อพัฒนำกำรบริหำรหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑ สถำบันมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ยศ.ทร. 
และนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร.  
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ) 

น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑) มีแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำบัน สอดคล้องกับ ปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์  ภำรกิจ 
วัตถุประสงค์ นโยบำยของสถำบัน/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. 
(๒) แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำบัน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำบัน รวมทั้งมีกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(๓) มีผลกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมตัวชี้วัดในแผนงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
(๔) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และ
รำยงำนต่อผู้บริหำรสถำบัน 
(๕) มีกำรน ำผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร/ผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงำน มำพัฒนำปรับปรุง
เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 
          รร.สธ.ทร.,  
      รร.ชต.ฯ  

ฝวก.ฯ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ   

หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   



๙๕ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 สถำบัน/สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำร (แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ        
๕ ปี หรือแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำบัน/สถำนศึกษำ) สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ยศ.ทร. และ 
ทร. และนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ กห. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของกองทัพไทย ซึ่งเป็นไปตำมปรัชญำ 
ปณิธำน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำย ภำรกิจของสถำนศึกษำ  โดยปฏิบัติตำมแผนกลยุทธ์ 
แผนยุทธศำสตร์  แผนแม่บท แผนกำรด ำเนินงำน แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
ปฏิทินกำรศึกษำ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำ  มีกำรด ำเนินงำนให้บรรลุ
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดระดับควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรม รวมทั้งมีกำรก ำกับดูแล กำรติดตำม        
กำรตรวจสอบ  กำรประเมินผล กำรน ำข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะไปปฏิบัติสู่กำรพัฒนำก่อให้เกิดคุณภำพ
และมำตรฐำน ในรูปของแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี   
ตลอดจนกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติ    

 นโยบำยและแผนกลยุทธ์ หมำยถึง สิ่งที่ผู้บริหำรสถำบัน/สถำนศึกษำก ำหนดไว้ เพ่ือเป็นแนว
ทำงกำรบริหำรสถำบัน/สถำนศึกษำ โดยด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์ต่ำง ๆ เพ่ือให้บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์  
ซึ่งนโยบำยและแผนกลยุทธ์ต่ำง ๆ จะน ำไปจัดท ำในรูปแบบของแผนงำนต่อไป นโยบำยและกลยุทธ์      
ควรมีกำรเผยแพร่ให้บุคลำกรในสถำบัน/สถำนศึกษำได้ทรำบและเข้ำใจ เพ่ือด ำเนินกำรตำมภำรกิจให้
บรรลุตำมวัตถุประสงค์   

แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี/แผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ๕ ปี หมำยถึง แผนระยะ
ยำวที่สถำบัน/สถำนศึกษำจัดท ำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ บนพ้ืนฐำนของข้อมูลของสถำบัน/สถำนศึกษำ     
โดยทุกภำคส่วนในองค์กรมีส่วนร่วม เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนบริหำรงำนภำยในสถำบัน/สถำนศึกษำ      
โดยอำศัยข้อมูลจำกผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ เช่น ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ในรำยงำนผลประเมิน
คุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. และผล
ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ผลวิจำรณ์หลักสูตร ผลประเมินหลักสูตร ผลประเมินกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ ผลประเมินกำรใช้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้  ผลกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน/สถำนศึกษำที่มีผลกระทบต่อสถำบัน/สถำนศึกษำ เป็นต้น  
ทั้งนี้ต้องค ำนึงให้ครอบคลุมทุกภำรกิจ/พันธกิจของสถำบัน/สถำนศึกษำ และทุกมำตรฐำนกำรศึกษำ 
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ และแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ 
ครอบคลุมกำรพัฒนำทุกโครงกำร/กิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของกำรจัดกำรศึกษำ และเป็นที่
ยอมรับร่วมกันจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง น ำไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร/
กิจกรรมที่ก ำหนดอย่ำงสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมำตรฐำนหลักสูตร   

แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี หมำยถึง แผนระยะสั้น ๑ ปี ที่สถำบัน/สถำนศึกษำจัดท ำขึ้นโดย       
ดึงข้อมูลจำกแผนแม่บทหรือแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนบริหำรงำนภำยใน
สถำบัน/สถำนศึกษำในระยะเวลำ ๑ ปีกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีกำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมที่จะปฏิบัติ
อย่ำงชัดเจนภำยในปีกำรศึกษำนั้น ว่ำจะต้องพัฒนำเรื่องใดบ้ำง โดยกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม สำมำรถด ำเนินกำรได้จริง มีวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เวลำ และผู้รับผิดชอบ รวมถึง งป./แหล่งที่มำของงบประมำณ (ถ้ำมี) กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำน ถือว่ำเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรวำงแผน เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจและน ำไปปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  กำรน ำแผนปฏิบัติงำนไปด ำเนินงำนครอบคลุมถึงกำรสร้ำงตัวชี้วัดให้
สอดคล้องกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ  ในกำรน ำแผนไปปฏิบัตินั้น อำจจ ำเป็นต้องให้กำรอบรมบุคลำกร  



๙๖ 
 

สภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ/หรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หมำยถึง องค์กรหรือคณะบุคคล  
ที่ท ำงำนร่วมกับสถำบัน/สถำนศึกษำ ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำย กรอบทิศทำงกำร
ด ำเนินงำน  มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและขับเคลื่อนสถำบัน/สถำนศึกษำ รวมทั้งกำรควบคุมและตรวจสอบ 
กำรด ำเนินงำนของสถำบัน/สถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำรพัฒนำสถำบัน/
สถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กร มีประสิทธิภำพ คล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำบัน /
สถำนศึกษำ ติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปี ก ำกับติดตำมกำรประเมินผู้บริหำรของ
สถำนศึกษำและควำมต้องกำรของกองทัพเรือ เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบของบุคลำกร
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนในกำรเพ่ิมมำตรฐำนและคุณภำพของผู้เรียนและควำมรับผิดชอบต่อกองทัพ สังคม
และประเทศชำติ  สภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ/หรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ประธำน 
ควรเป็นผู้บังคับบัญชำของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เลขำนุกำรควรเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำ  หรือผู้ที่
พิจำรณำว่ำมีควำมเหมำะสม กรรมกำรควรมีผู้แทนสถำบัน/สถำนศึกษำ อำจำรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้แทนจำกหน่วยงำนภำยนอก ร่วมเป็นคณะกรรมกำร เป็นต้น  

 รูปแบบและขั้นตอนกำรเขียนแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 
 กำรประเมินสถำนกำรณ์และแนวโน้ม 
 วิเครำะห์โอกำส ภำวะคุกคำม จุดแข็ง และจุดอ่อน ( SWOT analysis) 
 ก ำหนด วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ ปรัชญำ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ นโยบำยของหน่วย  
 ก ำหนดยุทธศำสตร์/นโยบำยเฉพำะด้ำน 
 ก ำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์/มำตรกำร/วิธีกำรด ำเนินงำนอย่ำงกว้ำง ๆ ในยุทธศำสตร์ 
 ก ำหนดแผนงำน 
 ก ำหนดโครงกำรประกอบแผนงำน 
 ก ำหนดกิจกรรมในโครงกำร 
 จัดท ำเป็นแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (แผนระยะยำว) 
 จัดท ำเป็นแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  (แผนระยะสั้น) 
 เสนอ (ร่ำง) แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือขออนุมัต ิ

 รูปแบบกำรเขียนแผนงำน 
 สถำนกำรณ์และแนวคิด 
 ภำรกิจ 
 วิสัยทัศน์  
 วัตถุประสงค์  
 เป้ำหมำย 
 แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ/มำตรกำร 
 โครงกำรประกอบแผนงำน 
 ผู้รับผิดชอบแผนงำน  
 ตำรำงแผนปฏิบัติงำน และงบประมำณ 
 งบประมำณค่ำใช้จ่ำย   
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 กำรประเมินผล  
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 รูปแบบกำรเขียนโครงกำร  ควรมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ดังนี้  
 ๑. ชื่อโครงกำร 
  ชื่อกิจกรรม (ถ้ำมี) 

 กำรตั้งชื่อโครงกำร/กิจกรรม ต้องมีควำมหมำยชัดเจน เหมำะสม และเฉพำะเจำะจง เป็นที่
เข้ำใจได้ง่ำย ชื่อโครงกำร/กิจกรรมจะบ่งบอกให้ทรำบว่ำจะท ำสิ่งใดบ้ำง ท ำเพ่ืออะไร ชื่อโครงกำร/
กิจกรรมโดยทั่วไปจึงควรจะต้องแสดงลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพำะของโครงกำร/กิจกรรม 
และจุดมุ่งหมำยของโครงกำร/กิจกรรมนั้น ๆ   
 ๒. หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ระบุหน่วยงำนต้นสังกัดที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำ
โครงกำร/กิจกรรมนั้น ๆ  
 ๓.  หลักกำรและเหตุผล  
   หลักกำร เป็นกำรน ำเสนอที่มำของโครงกำร/กิจกรรมโดยค ำนึงถึงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบำยทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ หรือกระแสสังคมที่เกี่ยวข้อง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถำบัน/สถำนศึกษำ เป็นต้น  
   ส่วนเหตุผล เป็นกำรน ำเสนอข้อควำมที่สนับสนุนหรือยืนยัน โน้มน้ำวให้เห็นว่ำโครงกำร /
กิจกรรมมีควำมจ ำเป็นอย่ำงไร หำกไม่ด ำเนินกำรจะมีผลเสียหำยต่อคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงไร และหำก
ด ำเนินกำรแล้วจะเป็นผลดีต่อคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงไร ในส่วนนี้หำกน ำเสนอข้อมูลสนับสนุน         เชิง
ปริมำณหรือคุณภำพ และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยใน และภำยนอกของ สมศ. ไว้ด้วย ก็จะเป็น
หลักฐำนแสดงถึงควำมตระหนักและควำมพยำยำมของสถำบัน/สถำนศึกษำ ซึ่งจะช่วยให้โครงกำร/
กิจกรรมนั้น ๆ มีควำมส ำคัญและและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ๔. วัตถุประสงค์ เป็นกำรระบุสิ่งที่ตองกำรจะใหเกิดผลในแตละโครงกำร/กิจกรรม สำมำรถ
ตรวจวัดพฤติกรรมได ้ 
 ๕.  เป้ำประสงค์ เป็นส่วนที่บอกให้ทรำบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
โดยระบุเป็นข้อ ๆ ประมำณ ๑ - ๓ ข้อ ก ำหนดให้เป็นรูปธรรม สำมำรถวัดและปฏิบัติได้  
 ๖. กลุ่มเป้ำหมำย เป็นกำรบ่งบอกว่ำผลลัพธ์ที่ต้องกำรให้เกิด เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใด เช่น 
นักเรียน อำจำรย์ ผู้บริหำร หรือบุคลำกร  

๗.  ค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  ควรระบุ ๒ ประเด็น ที่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์/วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร/กิจกรรม หรือน ำมำจำกเกณฑ์กำรประเมินของตัวบ่งชี้ ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ 
  ๗.๑  ค่ำเป้ำหมำยเชิงปริมำณ  เป็นค่ำเป้ำหมำยที่แสดงผลเชิงตัวเลข 
  ๗.๒  ค่ำเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ เป็นค่ำเป้ำหมำยที่ระบุคุณภำพที่รองรับหลักกำรและเหตุผล 
หรือประโยชน์ของโครงกำร/กิจกรรม 
 ๘. ลักษณะโครงกำร/กิจกรรม เป็นกำรระบุว่ำโครงกำร/กิจกรรมนั้น ๆ เป็นประเภท เช่น          กำร
ประชุม/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกปฏิบัติ กำรทดสอบ เป็นต้น 
 ๙. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  เป็นกำรแสดงรำยละเอียดแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ของโครงกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญเพ่ือให้งำนบรรลุเป้ำประสงค์/วัตถุประสงค์ โดยระบุให้ชัดเจนว่ำ “จะท ำ
อะไร ใครเป็นผู้ท ำ ท ำที่ไหน ท ำอย่ำงไร เริ่มต้นเมื่อใด เสร็จสิ้นเมื่อใด ได้ผลประกำรใด” ซึ่งอำจท ำเป็น
ตำรำงรำยละเอียดของวิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนก็ได้ 
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 ๑๐. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม เป็นกำรก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำร/กิจกรรม จนเสร็จสิ้นโครงกำร/กิจกรรม โดยระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น
และเสร็จสิ้นโครงกำร/กิจกรรม 

๑๑. สถำนที่ด ำเนินงำน  ระบุสถำนที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เช่น ห้องเรียน หมวดวิชำ แผนก 
ห้องประชุม กอง ของสถำบัน/สถำนศึกษำ/หน่วยจัดกำรศึกษำ หรือภำยนอกสถำบัน/สถำนศึกษำก็ได้ 
เป็นต้น 

๑๒. งบประมำณ เป็นกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นตลอดโครงกำร/กิจกรรม  ซึ่งควรจ ำแนก
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยให้ชัดเจน กำรระบุยอดงบประมำณ ควรระบุแหล่งที่มำของงบประมำณด้วย รวมทั้ง
อำจระบุทรัพยำกรอ่ืนที่ต้องกำร เช่น คน วัสดุ เป็นต้น  

๑๓.  กำรประเมินผล ระบุประเด็นที่ส ำคัญ ๆ เช่น ประเมินประเด็นส ำคัญอะไรบ้ำง ประเมินโดยใคร 
ใช้รูปแบบหรือแนวทำงอย่ำงไร เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบใด เป็นต้น 

๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ระบุผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมนั้น ๆ ให้ชัดเจนว่ำเป็นใคร 
มีต ำแหน่งใด ทั้งต ำแหน่งปกติ หรือต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้งในงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

๑๕. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ระบุให้ชัดเจนว่ำเมื่อโครงกำร/กิจกรรมสิ้นสุด จะเกิดประโยชน์
อะไรบ้ำง ทั้งประโยชน์หรือผลที่ได้โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้ไม่ใช่กำรน ำวัตถุประสงค์มำเขียนเป็น
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

๑๖. แผนปฏิบัติงำน (ถ้ำมี) ลงรำยละเอียดถ้ำมีขั้นตอนกำรปฏิบัติมำกและใช้ระยะเวลำนำน 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ 
นโยบำยของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร.  โดยมีกำรน ำผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน มำใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ที่มีตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำบัน/
สถำนศึกษำ รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน ก ำหนดผู้รับผิดชอบ
โครงกำร/ตัวชี้วัดในแต่ละโครงกำร  
๓.  ผู้รับผิดโครงกำร/ตัวชี้วัด รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนที่ตนรับผิดชอบรวบรวม 
๔.  รวบรวมข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนจำกทุกโครงกำร/ตัวชี้วัด และรำยงำนสรุปผลด ำเนินงำนว่ำบรรลุ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ในตัวชี้วัดของโครงกำรในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีหรือไม่ คิดเป็นร้อยละเท่ำใด 
และรำยงำนผลเสนอต่อผู้บริหำรสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๕. รวบรวมหลักฐำนว่ำได้มีกำรน ำผลกำรวิจำรณ์/ผลกำรปฏิบัติด้ำนกำรเรียนกำรสอน (ผู้เรียนและ
ผู้บริหำร) มำพัฒนำปรับปรุงเพ่ือพัฒนำกำรบริหำรหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ 
ยศ.ทร. และ ทร. หรือไม่ อย่ำงไร 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. แผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  แผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒. แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ปฏิทินกำรศึกษำ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
๓. หลักฐำนรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ และหรือแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  
๔. หลักฐำนรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ และหรือแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  
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๕. หลักฐำนรำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำขอรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ที่เสนอต่อหน่วย
ต้นสังกัด 
๖. หลักฐำนรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และรำยงำนต่อผู้บริหำรและสภำสถำบัน/คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
๗. หลักฐำนรำยงำนผลกำรจัดท ำแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
ที่มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำไป
ปรับปรุง   
๘. รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนของสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๙. รำยงำนกำรประชุมของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ 
๑๐. เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
ของ ............................ ปีกำรศึกษำ ............... 

 (ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑) 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด
ควำมส ำเร็จ 

เป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑  ๑) ๑) ๑)  - 
  ๒) ๒) ๒)  - 

๒  ๑) ๑) ๑)  - 
  ๒) ๒) ๒) -  

๓  ๑) ๑) ๑)  - 
  ๒) ๒) ๒) - - 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 รวม ... โครงกำร/กิจกรรม รวม ... ตัวชี้วัด   ... ตัวชี้วัด ... ตัวชี้วัด 

    คิดเป็นร้อยละ ... ... 

 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                ……..…./…………/…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๑ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ)  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  ฝวก.ฯ  - เว้นการประเมิน -  
 

น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ :  
 ให้ผู้บริหำรสูงสุดประเมินตนเอง ร้อยละ ๖๐ และหัวหน้ำหน่วยประเมินผู้บริหำร ร้อยละ ๔๐ โดย
ให้ครอบคลุมตำมหลักธรรมำภิบำล หรือ 
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ใช้ผลประเมินผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำตำมค่ำเฉลี่ยทีไ่ด้ วทร.ฯ, - 
          รร.สธ.ทร.,  
      รร.ชต.ฯ  

ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   

หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมำยถึง กำรประเมินผลหน้ำที่และ
บทบำทของผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำ ในกำรบริหำรจัดกำรให้บรรลุตำมแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ มุ่งเน้นกำรประเมินคุณภำพของกำรบริหำรงำน ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี ควำมสำมำรถในกำรบริหำรและกำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของผู้บริหำร 

  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมำยถึง ผู้ที่มีบทบำทส ำคัญยิ่งในกำรปฏิรูปกำรศึกษำระดับสถำนศึกษำ 
งำนวิจัยหลำยชิ้นได้ระบุตรงกันว่ำ ผู้บริหำรที่ให้ควำมเอำใจใส่ต่องำนวิชำกำร ทุ่มเทให้กับงำนพัฒนำ  
กำรเรียนกำรสอน มีคุณธรรม และมีภำวะผู้น ำ เป็นปัจจัยส ำคัญที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ 
ท ำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดี บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำและมีขวัญก ำลังใจในกำรท ำงำน 
(ท่ีมำ : รุ่ง แก้วแดง ผู้บริหำรสถำนศึกษำต้นแบบ : ๒๕๔๔) 

  สรุปได้ว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมำยถึง ผู้ที่รับผิดชอบกำรบริหำรสถำนศึกษำ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยหรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบกำรบริหำรสถำนศึกษำนั้น ๆ  โดยจะต้องบริหำรงำนทุกด้ำน ไม่ว่ำจะ
เป็นด้ำนวิชำกำร ด้ำนบริหำรงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล และด้ำนกำรบริหำรทั่วไป 

 บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  ต้องแสดงควำมสำมำรถในกำรเป็นผู้น ำด้ำน
วิชำกำร สำมำรถใช้ควำมรู้และประสบกำรณ์แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้ทันท่วงที  มีวิสัยทัศน์ มีควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ มุ่งพัฒนำตนเองอยู่เสมอ รอบรู้ทำงด้ำนกำรศึกษำ บริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำง
คุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพ เป็นนักวำงแผนและก ำหนดนโยบำยที่ดี  รวมทั้งต้องสำมำรถปกครองดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชำและผู้เรียนได้เป็นอย่ำงดี  โดยยึดตำมหลักธรรมำภิบำล   

หลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี (Good Governance) หมำยถึง หลักใน
กำรปกครอง กำรบริหำร กำรจัดกำร กำรควบคุมดูแลกิจกำรต่ำง  ๆ ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๑๐ หลัก คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภำพ หลักกำรตอบสนอง      หลัก



๑๐๒ 
 

ภำระรับผิดชอบ หลักควำมโปร่งใส หลักกำรมีส่วนร่วม หลักกำรกระจำยอ ำนำจ หลักนิติธรรม      หลัก
ควำมเสมอภำค และหลักกำรมุ่งฉันทำมติ 

  เพ่ือควำมเข้ำใจที่ตรงกัน ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้มีกำรก ำหนดควำมหมำยส ำคัญของหลักธรรมำภิบำล 
ของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ีทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ ไว้ดังนี้ 
 

หลักธรรมำภิบำล ควำมหมำย 
หลักประสิทธิผล 
(Effectiveness)  

• ผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมที่ได้รับงบประมำณมำด ำเนินกำร โดยกำรปฏิบัติรำชกำรจะต้องมี
ทิศทำง ยุทธศำสตร์ และเป้ำประสงค์ท่ีชัดเจน มีกระบวนกำรปฏิบัติงำนและ
ระบบงำนที่เป็นมำตรฐำน รวมถึง มีกำรติดตำม ประเมินผล และพัฒนำ ปรับปรุง
อย่ำงต่อเนื่องและเป็นระบบ 

หลักประสิทธิภำพ 
(Efficiency)  

• กำรบริหำรรำชกำรตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดี ที่มีกำรออกแบบกระบวนกำร
ปฏิบัติงำนโดยกำรใช้เทคนิคและเครื่องมือกำรบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม ให้
องค์กำรสำมำรถใช้ทรัพยำกรทั้งด้ำนต้นทุน แรงงำน และระยะเวลำให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจ
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

หลักกำรตอบสนอง 
(Responsiveness)   
 

• กำรให้บริกำรที่สำมำรถด ำเนินกำรได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด และสร้ำงควำม
เชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจ รวมถึง ตอบสนองตำมควำมคำดหวัง/ควำมต้องกำรของ
ประชำชนผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีควำมหลำกหลำย และมีควำม
แตกต่ำง 

หลักภำระ
รับผิดชอบ 
(Accountability)  

• กำรแสดงควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่และผลงำนต่อเป้ำหมำยที่ก ำหนด
ไว้ โดยควำมรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับที่สนองต่อควำมคำดหวังของสำธำรณะ 
รวมทั้งกำรแสดงถึงควำมส ำนึกในกำรรับผิดชอบต่อปัญหำสำธำรณะ 

หลักควำมโปร่งใส 
(Transparency)  
 

• กระบวนกำรเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร อันไม่ต้องห้ำมตำมกฎหมำยได้อย่ำงเสรี โดยประชำชน
สำมำรถรู้ทุกขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรมหรือกระบวนกำรต่ำง ๆ และสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

  



๑๐๓ 
 

หลักธรรมำภิบำล ควำมหมำย 
หลักกำรมีส่วนร่วม (Participation) 
 

• กระบวนกำรที่ข้ำรำชกำร ประชำชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกำสได้เข้ำร่วมในกำรรับรู้ เรียนรู้ ท ำควำมเข้ำใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหำ/ประเด็นที่ส ำคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมคิดแนวทำง ร่วมกำรแก้ไขปัญหำ ร่วมในกระบวนกำร
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนกำรพัฒนำในฐำนะหุ้นส่วนกำร
พัฒนำ 

หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
(Decentralization)  
 

• กำรถ่ำยโอนอ ำนำจกำรตัดสินใจ ทรัพยำกร และภำรกิจ   
จำกส่วนรำชกำรส่วนกลำง ให้แก่หน่วยกำรปกครองอ่ืน 
(รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น) และภำคประชำชน ด ำเนินกำร
แทน โดยมีอิสระตำมสมควร รวมถึงกำรมอบอ ำนำจและควำม
รับผิดชอบในกำรตัดสินใจและกำรด ำเนินกำรให้แก่บุคลำกร 
โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรต่อ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรปรับปรุงกระบวนกำร 
และเพ่ิมผลิตภำพ เพื่อผลกำรด ำเนินงำนที่ดีของส่วนรำชกำร 

หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 

• กำรใช้อ ำนำจของกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในกำร
บริหำรรำชกำรด้วยควำมเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ค ำนึงถึงสิทธิเสรีภำพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักควำมเสมอภำค (Equity)  
 

• กำรได้รับกำรปฏิบัติและได้รับบริกำรอย่ำงเท่ำเทียมกันโดย 
ไม่มีกำรแบ่งแยกด้ำน ชำย/หญิง ถิ่นก ำเนิด เชื้อชำติ ภำษำ 
เพศ อำยุ ควำมพิกำร สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ สถำนะของ
บุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม ควำมเชื่อทำงศำสนำ 
กำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ (Consensus 
Oriented) 
 

• กำรหำข้อตกลงทั่วไป ภำยในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจำกกำรใช้กระบวนกำรเพื่อหำ
ข้อคิดเห็นจำกกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพำะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้ำนที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส ำคัญ โดยฉันทำมติไม่จ ำเป็น 
ต้องหมำยควำมว่ำเป็นควำมเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 

(ที่มา : คู่มือการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(Good Governance Rating) โดยส านักงาน ก.พ.ร.) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำประเมินตนเองตำมหลักธรรมำภิบำล  
๒. เสนอให้ จก.ยศ.ทร. ประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล  
๓. ค ำนวณผลประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยกำรถ่วงน้ ำหนักผลประเมินตนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ : 
ผลประเมินที่ จก.ยศ.ทร. ประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ เท่ำกับร้อยละ ๖๐ : ๔๐  

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. แบบประเมินผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล 



๑๐๔ 
 

๒. หลักฐำนรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๓. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรก ำหนดหรือทบทวนนโยบำย กำรก ำกับดูแล รวมทั้ง
ทบทวนกรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ตำมหน้ำที่และบทบำทของผู้บริหำรสถำนศึกษำ    
๔. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรตำมระบบกำรก ำกับดูแลโดยมีเอกสำร/
หลักฐำน/รำยงำนหรือบันทึกกำรประชุมที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำได้ก ำหนดให้มี
กระบวนกำรที่เป็นรูปธรรมในกำรจัดกำรเพ่ือให้เกิดกำรควบคุมและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
สถำนศึกษำ  
๕. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนส ำคัญ  เช่น 
ระบบในด้ำนนโยบำยและแผน ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคล ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ กำรบริหำร  ควำม
เสี่ยง โดยเฉพำะกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจหลักของสถำนศึกษำ ที่เป็นมติสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ 
๖. เอกสำร/หลักฐำนที่แสดงให้เห็นถึงนโยบำยของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ ที่ก ำหนดให้มีระบบกำร
ประเมินตนเอง และมีกำรด ำเนินงำนตำมระบบนั้น 
๗. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสภำสถำบัน ในช่วง ๓ ปีที่ผ่ำนมำ 
๘. รำยงำนกำรสังเครำะห์มติ/นโยบำย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรตัดสินใจของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
๙. เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที ่๕.๒/ชุด ๑) 



๑๐๕ 
 

ชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีรับกำรประเมิน ......................................... ต ำแหน่ง ...............................  
ประจ ำปีกำรศึกษำ .............. 

 

ค ำชี้แจง เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จึงขอให้ผู้ตอบแบบประเมินใส่เครื่องหมำย  ลง
ใน   ช่องระดับควำมพึงพอใจที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน โดยก ำหนดล ำดับกำรให้คะแนน เมื่อ  

๑ หมำยถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  
๒  หมำยถึง  พึงพอใจน้อย   
๓  หมำยถึง  พึงพอใจปำนกลำง   
๔  หมำยถึง  พึงพอใจมำก   
๕  หมำยถึง พึงพอใจมำกที่สุด  

 

(โปรดพลิกหน้ำต่อไป) 

 

ที ่  รำยกำรประเมิน ระดับคะแนนพึงพอใจ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. หลักประสิทธิผล  
 ๑.๑ มีวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรงำน      
 ๑.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วย      
 ๑.๓ มีกำรวำงเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน      
 ๑.๔ สร้ำงกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำน      
 ๑.๕ มีกำรติดตำมประเมินผลและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น      

๒. หลักประสิทธิภำพ 
 ๒.๑ บริหำรงำนโดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ      
 ๒.๒ มีกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก      
 ๒.๓ มีกำรลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำย      
 ๒.๔ มีกำรทบทวนและยกเลิกภำรกิจที่ล้ำสมัยและไม่มีควำม

จ ำเป็น 
     

๓. หลักกำรมีส่วนร่วม 
 ๓.๑ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ      
 ๓.๒ เปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร

จัดกำร 
     

 ๓.๓ เปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน      
๔. หลักควำมโปร่งใส 
 ๔.๑ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต      
 ๔.๒ บริหำรงำนตรงไปตรงมำ      
 ๔.๓ เปิดเผยข้อมูลที่จ ำเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชำรับทรำบอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
     

 ๔.๔ มีระบบในกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร      



๑๐๖ 
 

- หน้ำที ่๒ - 

 
 
 

(โปรดพลิกหน้ำต่อไป) 

 
 
 
 

ที ่  รำยกำรประเมิน ระดับคะแนนพึงพอใจ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. หลักกำรตอบสนอง 
 ๕.๑ ปฏิบัติงำนส ำเร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด      
 ๕.๒ ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยเหนือและ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
     

 ๕.๓ สร้ำงควำมเชื่อม่ันไว้วำงใจทั้งกับหน่วยเหนือและ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

     

๖. หลักภำระรับผิดชอบ 
 ๖.๑ สำมำรถตอบค ำถำมและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย      
 ๖.๒ ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิด      
 ๖.๓ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย  

เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 
     

 ๖.๔ ยอมรับข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 
และหำแนวทำงแก้ไขผลกระทบที่อำจเกิดข้ึน 

     

๗. หลักนิติธรรม 
 ๗.๑ ใช้อ ำนำจตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำน 

อย่ำงเคร่งครัด เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
     

 ๗.๒ ค ำนึงถึงสิทธิและเสรีภำพของผู้ใต้บังคับบัญชำที่พึงมีพึงได้      
๘. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
 ๘.๑ มีกำรมอบอ ำนำจในกำรตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนระดับ  

ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
     

 ๘.๒ มีกำรกระจำยควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนระดับต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 

     

๙. หลักควำมเสมอภำค 
 ๙.๑ กำรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเสมอภำค       
 ๙.๒ ปกครองบังคับบัญชำด้วยควำมยุติธรรม และเท่ำเทียมกัน       

๑๐. หลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ 
 ๑๐.๑ มีกระบวนกำรในกำรแสวงหำฉันทำมติ/ข้อตกลงร่วมกันของ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
     

 ๑๐.๒ สื่อสำร/ท ำควำมเข้ำใจผลของฉันทำมติให้กับบุคลำกรใน
สถำนศึกษำทรำบอย่ำงทั่วถึง 

     

 ๑๐.๓ ปฏิบัติตำมควำมเห็นของมติเสียงส่วนใหญ่ที่ถูกต้อง      



๑๐๗ 
 

- หน้ำที ่๓ -  

 
พล.ร.ท.  ................................................... 

                                                                                                 จก.ยศ.ทร. 
                                                                                    ........../.........../........... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่  รำยกำรประเมิน ระดับคะแนนพึงพอใจ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๑. ควำมสำมำรถและกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร 
 ๑๑.๑ ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ        
 ๑๑.๒ ควำมสำมำรถในกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล เพ่ือกำรบริหำร

จัดกำร กำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
     

 ๑๑.๓ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน และงบประมำณ        
 ๑๑.๔ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมเสี่ยง        
 ๑๑.๕ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรหลักสูตร ให้เป็นไปตำมนโยบำย

ด้ำนกำรศึกษำ   
     

 ๑๑.๖ ๑. ให้ควำมส ำคัญและผลักดันในเรื่องของกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย เน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำน
กำรปฏิบัติจริงอย่ำงเป็นรูปธรรม 

     

 ๑๑.๗ ๒. ควำมสำมำรถในกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเรียนรู้และแหล่ง
กำรเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำย เพียงพอ และทันสมัย 

     



๑๐๘ 
 

แบบประเมินตนเองของผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
ชื่อผู้บริหำรสถำนศึกษำท่ีประเมินตนเอง ......................................... ต ำแหน่ง ...............................  

ประจ ำปีกำรศึกษำ .............. 
 

ค ำชี้แจง เพ่ือประโยชน์ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ จึงขอให้ผู้ตอบแบบประเมินใส่เครื่องหมำย  ลง
ใน   ช่องระดับควำมพึงพอใจที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน โดยก ำหนดล ำดับกำรให้คะแนน เมื่อ  

๑ หมำยถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  
๒  หมำยถึง  พึงพอใจน้อย   
๓  หมำยถึง  พึงพอใจปำนกลำง   
๔  หมำยถึง  พึงพอใจมำก   
๕  หมำยถึง พึงพอใจมำกที่สุด  

 

(โปรดพลิกหน้ำต่อไป) 

 

ที ่  รำยกำรประเมิน ระดับคะแนนพึงพอใจ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. หลักประสิทธิผล  
 ๑.๑ มีวิสัยทัศน์ในกำรบริหำรงำน      
 ๑.๒ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมพันธกิจ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วย      
 ๑.๓ มีกำรวำงเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน      
 ๑.๔ สร้ำงกระบวนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบและมีมำตรฐำน      
 ๑.๕ มีกำรติดตำมประเมินผลและปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึ้น      

๒. หลักประสิทธิภำพ 
 ๒.๑ บริหำรงำนโดยใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ      
 ๒.๒ มีกำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก      
 ๒.๓ มีกำรลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำย      
 ๒.๔ มีกำรทบทวนและยกเลิกภำรกิจที่ล้ำสมัยและไม่มีควำม

จ ำเป็น 
     

๓. หลักกำรมีส่วนร่วม 
 ๓.๑ รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชำ      
 ๓.๒ เปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำมีส่วนร่วมในกำรบริหำร

จัดกำร 
     

 ๓.๓ เปิดโอกำสให้ผู้ใต้บังคับบัญชำตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน      
๔. หลักควำมโปร่งใส 
 ๔.๑ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต      
 ๔.๒ บริหำรงำนตรงไปตรงมำ      
 ๔.๓ เปิดเผยข้อมูลที่จ ำเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชำรับทรำบอย่ำง

สม่ ำเสมอ 
     

 ๔.๔ มีระบบในกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร      

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที ่๕.๒/ชุด ๒) 



๑๐๙ 
 

- หน้ำที่ ๒ - 

 
 
 

(โปรดพลิกหน้ำต่อไป) 

 
 
 
 

ที ่  รำยกำรประเมิน ระดับคะแนนพึงพอใจ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. หลักกำรตอบสนอง 
 ๕.๑ ปฏิบัติงำนส ำเร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด      
 ๕.๒ ผลกำรปฏิบัติงำนเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยเหนือและ

ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
     

 ๕.๓ สร้ำงควำมเชื่อม่ันไว้วำงใจทั้งกับหน่วยเหนือและ
ผู้ใต้บังคับบัญชำ 

     

๖. หลักภำระรับผิดชอบ 
 ๖.๑ สำมำรถตอบค ำถำมและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย      
 ๖.๒ ควบคุม ก ำกับ ดูแลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงใกล้ชิด      
 ๖.๓ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำย  

เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบ 
     

 ๖.๔ ยอมรับข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนของตนเอง 
และหำแนวทำงแก้ไขผลกระทบที่อำจเกิดข้ึน 

     

๗. หลักนิติธรรม 
 ๗.๑ ใช้อ ำนำจตำมกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในกำรปฏิบัติงำน 

อย่ำงเคร่งครัด เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
     

 ๗.๒ ค ำนึงถึงสิทธิและเสรีภำพของผู้ใต้บังคับบัญชำที่พึงมีพึงได้      
๘. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ 
 ๘.๑ มีกำรมอบอ ำนำจในกำรตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนระดับ  

ต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 
     

 ๘.๒ มีกำรกระจำยควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนให้กับ
ผู้ปฏิบัติงำนระดับต่ำง ๆ อย่ำงเหมำะสม 

     

๙. หลักควำมเสมอภำค 
 ๙.๑ กำรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเสมอภำค       
 ๙.๒ ปกครองบังคับบัญชำด้วยควำมยุติธรรม และเท่ำเทียมกัน       

๑๐. หลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ 
 ๑๐.๑ มีกระบวนกำรในกำรแสวงหำฉันทำมติ/ข้อตกลงร่วมกันของ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
     

 ๑๐.๒ สื่อสำร/ท ำควำมเข้ำใจผลของฉันทำมติให้กับบุคลำกรใน
สถำนศึกษำทรำบอย่ำงทั่วถึง 

     

 ๑๐.๓ ปฏิบัติตำมควำมเห็นของมติเสียงส่วนใหญ่ที่ถูกต้อง      



๑๑๐ 
 

- หน้ำ ๓ -  

 
ลงชื่อผู้ประเมินตนเอง ................................................... 
ต ำแหน่ง ........................................................................ 

                                                                                    ........../.........../........... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่  รำยกำรประเมิน ระดับคะแนนพึงพอใจ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๑. ควำมสำมำรถและกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำร 
 ๑๑.๑ ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำ        
 ๑๑.๒ ควำมสำมำรถในกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล เพ่ือกำรบริหำร

จัดกำร กำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
     

 ๑๑.๓ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรด้ำนกำรเงิน และงบประมำณ        
 ๑๑.๔ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรควำมเสี่ยง        
 ๑๑.๕ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรหลักสูตร ให้เป็นไปตำมนโยบำย

ด้ำนกำรศึกษำ   
     

 ๑๑.๖ ๓. ให้ควำมส ำคัญและผลักดันในเรื่องของกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย เน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพ 

๔. ผ่ำนกำรปฏิบัติจริงอย่ำงเป็นรูปธรรม 

     

 ๑๑.๗ ๕. ควำมสำมำรถในกำรจัดสรรทรัพยำกรกำรเรียนรู้และแหล่ง
กำรเรียนรู้ที่มีควำมหลำกหลำย เพียงพอ และทันสมัย 

     



๑๑๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓  สถานศึกษา   - เว้นการประเมิน  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ)  
 
น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ :  
(๑) มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบ ยศ.ทร. 
(๒) คณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำมีส่วนในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 
(๓) มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำนและกำรติดตำมงำน อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรำยงำนผลกำร
ติดตำม 
(๔) มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำล และก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรภำยใต้หลัก     
ธรรมำภิบำลครบถ้วน 
(๕) มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีของสถำบัน/สถำนศึกษำ อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๖) มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ - ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   
ฝวก.ฯ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ - ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ ฝวก.ฯ - 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
มีกำรจัดตั้งสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ มีบทบำทหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำย กรอบทิศทำง   

กำรด ำเนินงำนตำมอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำในกำรก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำด ำเนินงำนตำมหลัก    
ธรรมภิบำล เพ่ือขับเคลื่อนสถำนศึกษำ ให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

สภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ/หรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ หมำยถึง องค์กรหรือคณะบุคคล  
ที่ท ำงำนร่วมกับสถำนศึกษำ ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำหนดนโยบำย กรอบทิศทำงกำรด ำเนินงำน        
มีหน้ำที่ก ำกับดูแลและขับเคลื่อนสถำบัน/สถำนศึกษำ รวมทั้งกำรควบคุมและตรวจสอบ กำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และกำรพัฒนำสถำบัน/สถำนศึกษำอย่ำงยั่งยืน ซึ่งจะ
ช่วยให้กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำองค์กร มีประสิทธิภำพ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้         
เน้นผลสัมฤทธิ์ของงำน  มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำบัน/สถำนศึกษำ ติดตำมงำนตำม
แผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปี ก ำกับติดตำมกำรประเมินผู้บริหำรของสถำบัน/สถำนศึกษำ และ
ควำมต้องกำรของกองทัพเรือ เพ่ือเสริมสร้ำงจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบของบุคลำกรซึ่งจะช่วย
สนับสนุนในกำรเพ่ิมมำตรฐำนและคุณภำพของผู้เรียนและควำมรับผิดชอบต่อกองทัพ สังคมและ
ประเทศชำติ สภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ ประกอบด้วย ประธำน ควรเป็นผู้บังคับบัญชำของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ เลขำนุกำร ควรเป็นผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือผู้ที่พิจำรณำว่ำมีควำมเหมำะสม กรรมกำร 
ควรมีผู้แทนสถำนศึกษำ อำจำรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้แทนจำกหน่วยงำนภำยนอกร่วมเป็นคณะกรรมกำร 
เป็นต้น 

 



๑๑๒ 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑.  จัดกำรประชุมสภำกำรศึกษำ อย่ำงน้อย ๒ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ (วำระกำรประชุม แนวทำงกำรประชุม 
หนังสือเชิญประชุม รำยงำนกำรประชุม) หัวข้อในวำระกำรประชุม ควรครอบคลุม ๑) วัตถุประสงค์กำร
ประชุม ๒) พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์สถำนศึกษำ ๓) พิจำรณำและ
ติดตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๔) เห็นชอบหลักสูตร ๕) เรื่องอ่ืน ๆ 
๒. จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสภำกำรศึกษำ (ประกอบด้วย รำยชื่อผู้เข้ำประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม 
เรื่องที่ติดตำมจำกผลกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำ มติที่ประชุม เรื่องที่สั่งกำร)  
๓. รวบรวมหลักฐำนกำรประชุมสภำกำรศึกษำทั้งหมด 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. ค ำสัง่แต่งตั้งสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ  
๒. รำยงำนกำรประชุมของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ  
๓. หลักฐำนกำรมีส่วนของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ ในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ     
ให้ควำมเห็นชอบแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
๔. หลักฐำนกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนที่บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ และหรือแผนงำน/โครงกำรประจ ำปีกำรศึกษำ เสนอต่อสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ  
๕. หลักฐำนรำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และรำยงำนต่อผู้บริหำรและสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ หลักฐำนกำรน ำผลกำร
ด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 
๖. เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอน  
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ :  
(๑)  มีนโยบำยในกำรจัดท ำข้อมูลเพื่อกำรตัดสินใจ 
(๒)  มีข้อมูลประเมินผลกำรศึกษำต่ำง ๆ เพื่อกำรบริหำร และกำรตัดสินใจ 
(๓)  มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ 
(๔)  มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
(๕)  มีกำรรักษำควำมปลอดภัยของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ กบศ.ยศ.ทร.) 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ :  
(๑)  มีนโยบำยในกำรจัดท ำระบบฐำนขอมูลเพื่อกำรตัดสินใจ  
(๒)  มีระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
(๓)  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ 
(๔)  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร 
(๕)  ปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ (พัฒนำโปรแกรม) 
(๖)  มีระบบฐำนข้อมูลทั้งหมดท ำงำนประสำนกันเป็นเครือข่ำยของสถำบัน 
(๗)  มีกำรประเมินประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
(๘)  มีกำรน ำผลกำรประเมินในขอ (๔) และข้อ (๗) มำปรับปรุงระบบฐำนขอมูล 
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   
กบศ.ฯ มี ๑ - ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ ข้อ มี ๗ - ๘ ข้อ กบศ.ฯ ฝวก.ฯ,  
       ศยร., 

       กหส.ฯ 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 สถำบัน/สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำหรือน ำระบบสำรสนเทศมำใช้เพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  
ที่สอดรับกับนโยบำยและกำรวำงแผน  เป็นระบบที่สมบูรณ์สำมำรถเชื่อมโยงกับหน่วยงำนทั้งภำยในและ
ภำยนอกสถำบัน/สถำนศึกษำ น ำมำใช้ได้ทั้งกำรบริหำรงำน กำรวำงแผนประกอบกำรตัดสินใจของ
ผู้บริหำรทุกระดับ ทุกด้ำนไม่ว่ำจะเป็นด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ กำรวิจัย กำรบริกำร



๑๑๔ 
 

ทำงวิชำกำร กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม กำรบริหำรจัดกำร กำรเงิน กำรก ำลังพล กำรติดตำม
ตรวจสอบและประเมินผล กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ให้มีควำมสะดวกในกำรใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

 ฐำนข้อมูล (database) หมำยถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้  โดยมีควำมสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกัน โดยไม่บังคับว่ำข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลำย แฟ้มข้อมูล  

 ระบบฐำนข้อมูล (database system) หมำยถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ ไว้ด้วยกันอย่ำงมี
ระบบ มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลต่ำง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐำนข้อมูล ประกอบด้วย แฟ้มข้อมูลหลำย
แฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเปิดโอกำสให้ผู้ใช้งำนและเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำป้องกันข้อมูล
เหล่ำนั้น สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลำงระหว่ำงผู้ใช้
และโปรแกรมต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับฐำนข้อมูล  
 ประโยชน์ของฐำนข้อมูล 

๑. ลดกำรเก็บข้อมูลที่ซ้ ำซ้อน 
๒. รักษำควำมถูกต้องของข้อมูล เมื่อมีกำรแก้ไขข้อมูลบำงจุด จะท ำให้ข้อมูลส่วนอื่นที่สัมพันธ์กัน

ได้รับกำรแก้ไขตำมโดยอัตโนมัติ 
๓. ป้องกันและรักษำควำมปลอดภัยให้กับข้อมูล เพรำะมีผู้ดูแลระบบ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. ก ำหนดหน่วยงำน/ผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบฐำนขอมูลเพื่อกำรตัดสินใจ  พร้อมระบุหน้ำที่ 
๒. จัดท ำนโยบำย และจัดท ำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
๓. จัดท ำมำตรกำร ดูแลจัดกำรและป้องกันระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล และเครือข่ำยเชื่อมโยงข้อมูล 
๔.  ประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล 
๕. กรอกข้อมูลและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
๖.  ประเมินประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
๗.  น ำผลกำรประเมิน มำปรับปรุงระบบฐำนขอมูล 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. ค ำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบพัฒนำระบบสำรสนเทศของสถำนศึกษำ 
๒. ระเบียบ นโยบำย มำตรกำร แผนงำน/แผนปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของ
สถำบัน/สถำนศึกษำ 
๓. ฐำนข้อมูลในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ฐำนข้อมูลผู้เรียน ฐำนข้อมูลอำจำรย์ ฐำนข้อมูลก ำลังพล ฐำนข้อมูล
งำนวิจัยและนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  ฐำนข้อมูลกำรบริกำรทำงวิชำกำร ฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เป็นต้น 
๔. แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล 
๕. แบบประเมินประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
๖. หลักฐำนกำรขออนุมัติประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล และประเมินประสิทธิภำพและ
ควำมปลอดภัยของระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
๗. หลักฐำนกำรรำยงำนสรุปผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล และประเมินประสิทธิภำพ
และควำมปลอดภัยของระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 
๘. เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(ตัวอย่ำง) (ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ เกณฑ์ที่ ๓) 
 



๑๑๕ 
 

แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล  
 

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  ๓ ตอน เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำต่อไป  

๑.  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.          นทน.พวช.  

          อำจำรย์  บุคลำกรของสถำนศึกษำ/สถำบัน    หน่วยงำน/บุคลำกรภำยนอก 

๒.  ตอนที่ ๒  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรฯ 
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนที่มีต่อกำรให้บริกำรฯ  
 เมื่อ  ๑  หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด    ๒ หมำยถึง พึงพอใจน้อย    ๓ หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
           ๔  หมำยถึง พึงพอใจมำก          ๕ หมำยถึง พึงพอใจมำกท่ีสุด        

 

- หน้ำที ่๒ - 

ที ่  รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ระบบสำรสนเทศและฐำนข้อมูล      
 ๑.๑ ควำมครบถ้วนสมบูรณ์ของฐำนข้อมูลในระบบ      
 ๑.๒ ควำมเป็นปัจจุบันของฐำนข้อมูลในระบบ      
 ๑.๓ ควำมเหมำะสมของรูปแบบที่ใช้ในฐำนข้อมูล      
 ๑.๔ ควำมน่ำเชื่อถือของฐำนข้อมูลในระบบ      
 ๑.๕ ควำมสะดวกในกำรใช้ระบบงำน      
 ๑.๖ ควำมน่ำสนใจในกำรใช้ระบบงำน      
 ๑.๗ ควำมหลำกหลำยของข้อมูลและระบบงำน      
 ๑.๘ กำรใช้ประโยชน์จำกระบบ      

๒. ระบบเครือข่ำยและคอมพิวเตอร์      
 ๒.๑ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน และกำรเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย      
 ๒.๒ ควำมเร็วของระบบเครือข่ำย      

๓. เจ้ำหน้ำที่บริกำร        
 ๓.๑ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี      
 ๓.๒ มีบุคลิกภำพและกำรสื่อสำรที่เหมำะสม      

๔. คุณภำพกำรบริกำร      
 ๔.๑ ควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรแก้ปัญหำ      
 ๔.๒ มีควำมถูกต้องได้มำตรฐำน      

๕. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนที่         
 ๕.๑ มีคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำเพียงพอ      
 ๕.๒ มีแสงสว่ำง และอุณหภูมิเหมำะสม      



๑๑๖ 
 

๓. ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
................................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ................................................................... 
................................................................................................................................. ................................... 

 
           ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตัวอย่ำง) 
แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล 

ที ่  รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 ๕.๓ สถำนที่มีควำมสะอำด      
 ๕.๔ ที่ตั้งของห้องสำรสนเทศสะดวกต่อกำรเข้ำรับบริกำร      

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ เกณฑ์ที่ ๗) 
 



๑๑๗ 
 

 

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  ๓ ตอน เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำต่อไป  

๑.  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.         นทน.พวช.  

          อำจำรย์  บุคลำกรของสถำนศึกษำ/สถำบัน   หน่วยงำน/บุคลำกรภำยนอก 

๒.  ตอนที่ ๒  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรฯ 
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนที่มีต่อกำรให้บริกำรฯ  
 เมื่อ  ๑  หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด   ๒ หมำยถึง พึงพอใจน้อย       ๓ หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
           ๔  หมำยถึง พึงพอใจมำก        ๕ หมำยถึง พึงพอใจมำกท่ีสุด        

๓. ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 

 
                                                              ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 

 
 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๕  ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำและ
นำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำ ที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนวิชำกำร ไม่น้อยกว่ำคนละ ๓๐ ชม./ปี ต่อ

ที ่  รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ด้ำนประสิทธิภำพ      
 ๑.๑ ระบบใช้งำนสะดวกและไม่ซับซ้อน      
 ๑.๒ สำมำรถค้นหำหรือเข้ำถึงข้อมูลที่ต้องกำรได้ง่ำย      
 ๑.๓ ควำมรวดเร็วในกำรตอบสนองของระบบ      
 ๑.๔ มีข้อมูลที่มีควำมถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน      
 ๑.๕ มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน      
 ๑.๖ มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งำน      

๒. ด้ำนควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูล      
 ๒.๑ มีกำรจัดกำรระดับควำมปลอดภัย หรือก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึง 

ข้อมูลได้อย่ำงเหมำะสม 
     

 ๒.๒ ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภำยนอกมีควำมเหมำะสม       



๑๑๘ 
 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำและนำยทหำรปกครองของ
สถำนศึกษำท้ังหมด  
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ)  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๕ รอยละของจ ำนวนอำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ ที่ไดรับกำรพัฒนำในด้ำนวิชำกำร (ไม่น้อย
กว่ำคนละ ๓๐ ชม./ปี) ต่อจ ำนวนอำจำรยประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด (ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ี
เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ เอง)  
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ)  
 

น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๓๙.๙๙ ๔๐ - ๔๙.๙๙  ๕๐ - ๕๙.๙๙  ๖๐ - ๗๙.๙๙  ≥ ๘๐ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  

ฝวก.ฯ ๑ - ๓๙.๙๙ ๔๐ - ๔๙.๙๙  ๕๐ - ๕๙.๙๙  ๖๐ - ๗๙.๙๙  ≥ ๘๐ ฝวก.ฯ ศยร.ฯ 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 อำจำรย์ประจ ำของสถำนศึกษำ หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับ
ผู้เรียน ในที่นี้หมำยถึง บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นอำจำรย์สอนและท ำหน้ำที่
สอนหรือเป็นอำจำรย์ที่คุมกลุ่มสัมมนำ/อภิปรำย (DS) ในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่สถำนศึกษำนั้นรับผิดชอบ 

 อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับผู้เรียน 
ในที่นี้หมำยถึง บุคลำกรที่ได้รับกำรบรรจุหรือช่วยปฏิบัติรำชกำร ฝวก.ฯ และมีรำยชื่ออยู่ในค ำสั่งแต่งตั้ง
ครูช่วยสอน และท ำหน้ำที่สอนหรือเป็นอำจำรย์คุมกลุ่มสัมมนำ/อภิปรำย (DS) ในหลักสูตรต่ำง ๆ ของ
สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำท่ีหนึ่ง ประกอบด้วย วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ  

 ผู้ที่ระบุว่ำเป็นอำจำรย์ประจ ำในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ต้องสำมำรถระบุวิชำที่สอนและหลักสูตรที่สอน
ในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ได้ 

 อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลควำมประพฤติ 
ระเบียบวินัยของผู้เรียน  อบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนอยู่ในกรอบระเบียบที่สถำนศึกษำก ำหนด 

 กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร หมำยถึง กำรพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์  
ให้เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (ไม่น้อยกว่ำคนละ ๓๐ ชม./ปี) เช่น กำรจัดอบรม กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศกำรใช้เทคโนโลยีกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน หรือกำร
บริหำรจัดกำร กำรศึกษำดูงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ  กำรประชุมวิชำกำร หรือกำรเข้ำร่วม
สัมมนำทำงวิชำกำร เป็นต้น 
 
 

วิธีค ำนวณ  :  ส ำหรับสถำนศึกษำ 



๑๑๙ 
 

      

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ และนำยทหำร
ปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนวิชำกำร 

(ไม่น้อยกว่ำคนละ ๓๐ ชม./ปี) 
 X  ๑๐๐ 

 จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ และ 
นำยทหำรปกครองทั้งหมด   

 

 

วิธีค ำนวณ  :  ส ำหรับ ฝวก.ฯ 

      

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำในด้ำนวิชำกำร 
(ไม่น้อยกว่ำคนละ ๓๐ ชม./ปี) 

(ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ)  X  ๑๐๐ 

 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด 
  (ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ) 

 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำอำจำรย์ 
๒. ด ำเนินงำนตำมโครงกำรในกำรจัดอบรม/พัฒนำอำจำรย์ ภำยในสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๓. จัดส่งอำจำรย์เข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำภำยนอกสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๔. บันทึกข้อมูลอำจำรย์ที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล ประกอบด้วย หัวข้อกำรพัฒนำ สถำนที่ วดป.
และจ ำนวน ชม. ในกำรพัฒนำแต่ละครั้ง  และจ ำนวน ชม. ในกำรพัฒนำรวมตลอดปีกำรศึกษำ   
๕. รำยงำนและจัดท ำตำรำงสรุปผลกำรพัฒนำของอำจำรย์ 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. จ ำนวน รำยชื่อ และประวัติบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ/อำจำรย์
ประจ ำของ ของ ฝวก.ฯ ทั้งหมด 
๒. จ ำนวนและรำยชื่ออำจำรย์ปกครองและนำยทหำรปกครองทั้งหมด 
๓. ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำวิชำ และอำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง 
๔. หลักฐำนกำรสรุปจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ/อำจำรย์
ประจ ำของ ของ ฝวก.ฯ และอำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนต่ำง ๆ ตลอด
ปีกำรศึกษำ ประกอบด้วย ชื่อ ต ำแหน่ง วิชำที่สอน หลักสูตรที่สอน หัวข้อที่ได้รับกำรอบรม/พัฒนำ/
ประชุม/สัมมนำทำงวิชำกำร สถำนที่อบรม  ห้วงเวลำกำรอบรม จ ำนวนชั่วโมงกำรอบรมทั้งหมดตลอด  
ปีกำรศึกษำ 
๕. หลักฐำนเกี่ยวกับบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ/อำจำรย์ประจ ำของ 
ของ ฝวก.ฯ และอำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ที่ได้รับกำรอบรมด้ำนต่ำง ๆ ประชุม/สัมมนำทำง
วิชำกำร กำรศึกษำดูงำน  เป็นต้น 
๖. หลักฐำนเอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปอำจำรย์ประจ ำและนำยทหำรปกครองท่ีได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร 
ของ ........................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx 



๑๒๐ 
 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕) 
ที่ รำยชื่อ 

อำจำรย์และ
นำยทหำร
ปกครอง 

ต ำแหน่ง/
สังกัด 

วิชำที่
สอน 

หลักสูตร หัวข้อ/
หลักสูตร 

กำรพัฒนำ
เพิ่มพูน
ควำมรู้/

ประสบกำรณ์
ด้ำนวิชำกำร 

วดป. จ ำนวน 
(ชม.) 

สถำนที่ สรุป
อำจำรย์

และ
นำยทหำร
ปกครอง 

ที่ได้รับกำร
พัฒนำฯ  

≥ ๓๐ ชม. 

กรณีน ำควำมรู้ไป 
ขยำยผล/พัฒนำ 
กำรเรียนกำรสอน 

(ถ้ำมี) 
        วิธีกำร หลักฐำน 

๑.     ๑)       
     ๒)      
     รวม ... ชม.   
๒.     ๑)       
     ๒)      
     รวม ... ชม.   
 จ ำนวนอำจำรย์และนำยทหำรปกครอง ทั้งหมด 

...นำย 
รวมจ ำนวนอำจำรยแ์ละนำยทหำรปกครอง

ได้รับกำรพัฒนำฯ ≥ ๓๐ ชม. 
...นำย   

  คิดเป็นร้อยละ ......   

หมำยเหตุ รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำและนำยทหำรปกครองทั้งหมด อ้ำงอิงอยู่ในผนวกท้ำยรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ช่ือผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                                     ............/............/............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปอำจำรย์ประจ ำและนำยทหำรปกครองท่ีได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร 
ของ .......................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๑ 



๑๒๑ 
 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕) 
ที่ รำยชื่อ 

อำจำรย์และ
นำยทหำร
ปกครอง 

ต ำแหน่ง/
สังกัด 

วิชำที่
สอน 

หลักสูตร หัวข้อ/
หลักสูตร 

กำรพัฒนำ
เพิ่มพูน
ควำมรู้/

ประสบกำรณ์
ด้ำนวิชำกำร 

วดป. จ ำนวน 
(ชม.) 

สถำนที่ สรุป
อำจำรย์

และ
นำยทหำร
ปกครอง 

ที่ได้รับกำร
พัฒนำฯ  

≥ ๓๐ ชม. 

กรณีน ำควำมรู้ไป 
ขยำยผล/พัฒนำ 
กำรเรียนกำรสอน 

(ถ้ำมี) 
        วิธีกำร หลักฐำน 

๑.     ๑)       
     ๒)      
     รวม ... ชม.   
๒.     ๑)       
     ๒)      
     รวม ... ชม.   
 จ ำนวนอำจำรย์และนำยทหำรปกครอง ทั้งหมด 

...นำย 
รวมจ ำนวนอำจำรยแ์ละนำยทหำรปกครอง

ได้รับกำรพัฒนำฯ ≥ ๓๐ ชม. 
... นำย   

  คิดเป็นร้อยละ ......   

หมำยเหตุ รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำและนำยทหำรปกครองทั้งหมด อ้ำงอิงอยู่ในผนวกท้ำยรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ช่ือผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                                         ............/............/............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปอำจำรย์ประจ ำและนำยทหำรปกครองท่ีได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร 
ของ ........................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๒ 



๑๒๒ 
 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕) 
ที่ รำยชื่อ 

อำจำรย์และ
นำยทหำร
ปกครอง 

ต ำแหน่ง/
สังกัด 

วิชำที่
สอน 

หลักสูตร หัวข้อ/
หลักสูตร 

กำรพัฒนำ
เพิ่มพูน
ควำมรู้/

ประสบกำรณ์
ด้ำนวิชำกำร 

วดป. จ ำนวน 
(ชม.) 

สถำนที่ สรุป
อำจำรย์

และ
นำยทหำร
ปกครอง 

ที่ได้รับกำร
พัฒนำฯ  

≥ ๓๐ ชม. 

กรณีน ำควำมรู้ไป 
ขยำยผล/พัฒนำ 
กำรเรียนกำรสอน 

(ถ้ำมี) 
        วิธีกำร หลักฐำน 

๑.     ๑)       
     ๒)      
     รวม ... ชม.   
๒.     ๑)       
     ๒)      
     รวม ... ชม.   
 จ ำนวนอำจำรย์และนำยทหำรปกครอง ทั้งหมด 

...นำย 
รวมจ ำนวนอำจำรยแ์ละนำยทหำรปกครอง

ได้รับกำรพัฒนำฯ ≥ ๓๐ ชม. 
... นำย   

  คิดเป็นร้อยละ ......   

หมำยเหตุ รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำและนำยทหำรปกครองทั้งหมด อำ้งอิงอยู่ในผนวกท้ำยรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ช่ือผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                                         ............/............/............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖ รอยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ไดรับกำรพัฒนำในดำนคุณธรรม จริยธรรม 
ในแตละป ตอจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำทั้งหมด 



๑๒๓ 
 

(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ)    
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖ รอยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำบันที่ไดรับกำรพัฒนำในดำนคุณธรรม จริยธรรม  
ในแตละป ตอจ ำนวนบุคลำกรในสถำบันทั้งหมด (ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตร
ของสถำนศึกษำนั้น ๆ เอง)    
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ)    
 

น้ ำหนัก  : ๑ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๗๔.๙๙  ๗๕ - ๗๙.๙๙  ๘๐ - ๘๙.๙๙  ≥ ๙๐ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ ๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๗๔.๙๙  ๗๕ - ๗๙.๙๙  ๘๐ - ๘๙.๙๙  ≥ ๙๐ ฝวก.ฯ - 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
บุคลำกรในสถำนศึกษำ/สถำบัน หมำยถึง ข้ำรำชกำรในสังกัดสถำนศึกษำ/สถำบัน รวมทั้งช่วย

ปฏิบัติรำชกำรในสถำนศึกษำ/สถำบัน (รวมบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำ/อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ ด้วย) 

คุณธรรม (Virtue) หมำยถึง คุณงำมควำมดีที่เป็นธรรมชำติ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม (ท่ีมำ : ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร) 

จริยธรรม (Ethics) หมำยถึง สิ่งควรประพฤติ อันได้แก่ พฤติกรรมเป็นกำรกระท ำทำงกำย วำจำ  
ใจ อันดีงำมที่ควรปฏิบัติ  

กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม ได้แก่ กำรเข้ำรับกำรอบรมปฏิบัติธรรม กำรฟังบรรยำยพิเศษ    
กำรร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กำรฟังเทศน์/ฟังธรรม เป็นต้น แต่ไม่นับกำรฟังบทควำม
ทำงศีลธรรมประจ ำสัปดำห์ในแถววันพฤหัสบดี  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่ำ คุณธรรมและจริยธรรม หมำยถึง คุณงำมควำมดีของบุคคลที่กระท ำไปด้วย
ควำมส ำนึกในจิตใจ โดยได้ยึดถือจนเป็นควำมเคยชิน อันเป็นคุณลักษณะหรือพฤติกรรมที่ดีงำม เป็นที่
ยอมรับว่ำเป็นสิ่งที่ถูกต้องของตนเอง ผู้อื่น และสังคม  

วิธีค ำนวณ  :  ส ำหรับสถำนศึกษำ 

      

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี 
X  ๑๐๐ 

 จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำทั้งหมด 

 

วิธีค ำนวณ  :  ส ำหรับ ฝวก.ฯ 

      X  ๑๐๐ 



๑๒๔ 
 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำบันที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี 
(ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ เอง)   

 จ ำนวนบุคลำกรในสถำบันทั้งหมด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำบุคลำกร 
๒. ด ำเนินงำนตำมโครงกำรในกำรจัดอบรม/พัฒนำบุคลำกร ภำยในสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๓. จัดส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ ภำยนอกสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๔. บันทึกข้อมูลบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล ประกอบด้วย หัวข้อกำรพัฒนำ สถำนที่ วดป.
และจ ำนวน ชม. ในกำรพัฒนำแต่ละครั้ง  และจ ำนวน ชม. ในกำรพัฒนำรวมตลอดปีกำรศึกษำ   
๕. รำยงำนและจัดท ำตำรำงสรุปผลกำรพัฒนำของบุคลำกร 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. จ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกรทั้งหมด 
๒. จ ำนวนและรำยชื่อบุคลำกรทั้งหมด ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละปีตลอดปี
กำรศึกษำ   
๓. หลักฐำนกำรสรุปจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละปีตลอดปี
กำรศึกษำ  
๔. หลักฐำนที่แสดงว่ำบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละปตีลอดปีกำรศึกษำ   
๕. หลักฐำนขออนุมัติจัดอบรม หรือส่งบุคลำกร เข้ำรับกำรอบรมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละปี
ตลอดปีกำรศึกษำ   
๖. เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  



๑๒๕ 
 

ของ ................................. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx 
(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖) 

ที ่ รำยชื่อบุคลำกร 
 

ต ำแหน่ง/
สังกัด 

กำรพัฒนำด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม 
หัวข้อ วดป. จ ำนวน ชม. สถำนท่ี 

๑   ๑)    
   ๒)    

๒   ๑)    
   ๒)    

๓   ๑)    
   ๒)    
 จ ำนวนบุคลำกรท้ังหมด ... นำย รวมจ ำนวนบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำฯ ... นำย 
  คิดเป็นร้อยละ ..... 

หมำยเหตุ รำยชื่อบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด อ้ำงอิงอยู่ในผนวกท้ำยรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ช่ือผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                                       ............/............/............ 

 

 

แบบกรอกข้อมูลสรุปบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  
ของ ................................. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๑ 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖) 
ที ่ รำยชื่อบุคลำกร ต ำแหน่ง/

สังกัด 
กำรพัฒนำด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม 

หัวข้อ วดป. จ ำนวน ชม. สถำนท่ี 
๑   ๑)    
   ๒)    

๒   ๑)    
   ๒)    

๓   ๑)    
   ๒)    
 จ ำนวนบุคลำกรท้ังหมด ... นำย รวมจ ำนวนบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำฯ ... นำย 
  คิดเป็นร้อยละ ..... 

หมำยเหตุ รำยชื่อบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด อ้ำงอิงอยู่ในผนวกท้ำยรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ช่ือผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                                        ............/............/............ 

 

 

 

แบบกรอกข้อมูลสรุปบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  



๑๒๖ 
 

ของ ................................. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๒ 
(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖) 

ที ่ รำยชื่อบุคลำกร ต ำแหน่ง/
สังกัด 

กำรพัฒนำด้ำนคณุธรรม จรยิธรรม 
หัวข้อ วดป. จ ำนวน ชม. สถำนท่ี 

๑   ๑)    
   ๒)    

๒   ๑)    
   ๒)    

๓   ๑)    
   ๒)    
 จ ำนวนบุคลำกรท้ังหมด ... นำย รวมจ ำนวนบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำฯ ... นำย 
  คิดเป็นร้อยละ ..... 

หมำยเหตุ รำยชื่อบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด อ้ำงอิงอยู่ในผนวกท้ำยรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ช่ือผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                                          ............/............/............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๗ กำรบริหำรควำมเสี่ยง 



๑๒๗ 
 

(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ)    
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๗ กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ)    
 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
(๑) มีกำรระบุและจัดอันดับควำมเสี่ยงภำยใน/ภำยนอก ทั้งเชิงปริมำณ/เชิงคุณภำพ   (ไม่น้อยกว่ำ       
๓ ประเด็น)         
(๒) มีกำรก ำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
(๓) มีกำรประเมินโอกำสในกำรเกิดเหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงและประเมินผลกระทบของควำมเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึน  
(๔) มีกำรก ำหนดวิธีกำร มำตรกำร กลไกกำรควบคุมไม่ให้เกิด และลดควำมเสี่ยงให้น้อยลง  
(๕) มีกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้อง  

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ฝวก.ฯ  
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 สถำบัน/สถำนศึกษำมีผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกระบวนกำรประเมินสถำนกำรณ์ จัดล ำดับ
ควำมส ำคัญ จัดกำร ควบคุม ติดตำม เฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ไขควำมเสี่ยง ส่งผลให้ลดสำเหตุและ
โอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม 

 ควำมเสี่ยง (Risk) หมำยถึง เหตุกำรณ์/ที่มีควำมไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกำสที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
และมีผลกระทบ ทั้งทำงบวกและทำงลบ หำกเป็นทำงลบจะก่อให้เกิดควำมผิดพลำด ควำมเสียหำย    
กำรรั่วไหล ควำมสูญเปล่ำ หรือเหตุกำรณ์/ที่ไม่พึงประสงค์ ท ำให้กำรด ำเนินงำนขององค์กร/สถำนศึกษำ   
ไมป่ระสบควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้   

 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือกำรบริหำรควำมเสี่ยง  (Risk Management) คือ กำรก ำหนด
แนวทำงและกระบวนกำรในกำรระบุ ประเมิน จัดกำร และติดตำมควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 
หน่วยงำน หรือกำรด ำเนินงำนขององค์กร/สถำนศึกษำ รวมทั้งกำรก ำหนดวิธีกำรในกำรบริหำรและกำร
ควบคุมควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหำรระดับสูงยอมรับได้ 

กำรด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ (๑) กำรก ำหนด
วัตถุประสงค์  (๒) กำรระบุควำมเสี่ยง (๓) กำรประเมินควำมเสี่ยง (๔) กำรจัดกำรและจัดท ำแผนบริหำร
ควำมเสี่ยง และ (๕) กำรรำยงำนและติดตำมผล  ดังนี้ 

 ๑.  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีนั้น ควรจะต้อง 
“SMART” ดังต่อไปนี้ 



๑๒๘ 
 

  - Specific : (ชัดเจน)  มีควำมเฉพำะเจำะจง ทุกคนเข้ำใจตรงกัน 
 - Measurable : (วัดได้)  สำมำรถวัดได้ทั้งเชิงปริมำณหรือเชิงคุณภำพ 
 - Achievable : (ปฏิบัติได้)  สำมำรถท ำให้บรรลุผลได้ 
 - Reasonable : (สมเหตุสมผล)  มีควำมสัมพันธ์กับนโยบำยหลักในระดับสูง 
 -  Time constrained : (มีกรอบเวลำ)  มีก ำหนดเวลำในกำรท ำที่ชัดเจน 

 ๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัยของ
ความเสี่ยงในงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือ
เหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นอุปสรรค และท าให้การด าเนินงานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมาย ทั้งในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม  โดยควรเน้นค้นหาความเสี่ยงจากงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม/กระบวนการที่มีความส าคัญและเป็นงานหลักขององค์กร โดยศึกษาจากข้อมูลสถิติของความ
เสี่ยงที่เคยเกิดขึ้น การส ารวจในปัจจุบันหรือคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ๑) ระดมความคิดเห็น
ของบุคลากรในฝ่ายต่าง ๆ ของหน่วยงาน/คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ๒) การใช้แบบสอบถาม  
การสัมภาษณ์บุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญในสายงาน  ๓) การจัดท า Work shop ของบุคลากรในหน่วยงาน 
๔) การจัดท า Benchmark หรือการเปรียบเทียบกับองค์กรภายนอก ๕) การอภิปรายของบุคลากรใน
หน่วยงาน และ ๖) วิธีการอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

 ๓. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) เป็นการคาดคะเนโอกาสและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น ๆ และประเมินว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนั้นมีความรุนแรงอยู่ในระดับใด     
เพ่ือจะได้น ามาจัดล าดับความส าคัญ โดยในการประเมินความเสี่ยงจะท าการประเมินระดับความเสี่ยง
ก่อนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Inherent Risk) และประเมินระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงหลังการ
ควบคุม/การบริหารจัดการที่มีอยู่ (Residual Risk) ซึ่งหากความเสี่ยงยังคงสูงกว่าระดับที่ยอมรับได้      
ก็จ าเป็นจะต้องท าการบริหารจัดการเพ่ิมเติม เพ่ือให้ลดลงไปอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ องค์ประกอบในการ
ประเมินระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจาก ๒ ประการ คือ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact)  

  - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) หมายถึง ความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงหรือเหตุการณ์
นั้นจะเกิดขึ้น ซึ่งในการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นมักจะใช้ข้อมูลที่ผ่านมา อย่างไร ก็ตาม ใน
กรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน อาจจะใช้ข้อมูลของเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่ได้เคยเกิดขึ้น
ในหน่วยงานอื่น  ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า หรือประสบการณ์ของผู้ประเมิน 

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น    ซ่ึง
อำจเป็นมูลค่ำควำมเสียหำย ควำมมีนัยส ำคัญต่อเป้ำหมำย ควำมอ่อนไหว (Sensitive) ต่อผู้มีส่วนได้  ส่วน
เสีย ซึ่งในการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดตามมา  ต้องครอบคลุมผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น 
ผลกระทบด้านการเงิน ผลกระทบด้านความปลอดภัย ผลกระทบด้านชื่อเสียงองค์กร ผลกระทบด้าน
ลูกค้า ผลกระทบด้านความส าเร็จ ผลกระทบด้านบุคลากร เป็นต้น 

 ระดับความเสี่ยง (Level of Risk)  คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการก าหนดความส าคัญของความเสี่ยง  
โดยค่ำระดับควำมเสี่ยงได้จำกกำรน ำโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยงและผลกระทบของควำมเสี่ยง มำพิจำรณำ 
รว่มกัน ดังนี้ 
 
 

หากมีค่าต่ าหมายถึงความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า และหากมีค่าสูงขึ้นความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น            โดย
แปลความหมายของแตล่ะระดับความเสี่ยง ดังนี้ 

ระดับควำมเสี่ยง (R) = ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (I) 
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 ควำมหมำยของระดับควำมเสี่ยง 
 ระดับความเสี่ยงสูงมาก (Extreme) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๗ - ๒๕ คะแนน 

ระดับความเสี่ยงสูง (High) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑๐ - ๑๖  คะแนน 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง (Medium) คะแนนระดับความเสี่ยง ๔ - ๙ คะแนน 

 ระดับความเสี่ยงต่ า (Low) คะแนนระดับความเสี่ยง ๑ - ๓ คะแนน 
 เมื่อได้ระดับความเสี่ยงแล้ว ควรน าความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมาก สามารถก่อให้เกิดความ
เสียหายได้มาก มีโอกาสในการเกิดสูง มาเร่งจัดการก่อนข้ออ่ืน ๆ ส่วนความเสี่ยงที่ไม่รุนแรงมีโอกาส    
เกิดน้อย จะจัดเป็นความเสี่ยงที่ไม่ต้องด าเนินการใด ๆ ในกรณีมีงบประมาณ ก าลังคนหรือเวลาจ ากัด 
การจัดอันดับความเสี่ยงจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง โดยเลือก
การวัดความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมากและมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยไปหาความเสี่ยงที่ไม่รุนแรงและโอกาส
เกิดข้ึนไม่บ่อย 

 ๔. การจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Response) เป็นกำรก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองควำมเสี่ยง หรือแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง คือ กำรหำวิธีที่เหมำะสมส ำหรับจัดกำรแต่ละควำม
เสี่ยงให้ลดควำมรุนแรงลง เกิดขึ้นได้น้อยลง หรือก ำหนดมำตรกำรกำรควบคุมดูแลไม่ให้เกินระดับ
อันตรำย เป็นต้น  กลยุทธ์ส ำหรับจัดกำรควำมเสี่ยง มี ๔ แบบ รวมเรียกว่ำ  4T’STRATEGIES คือ 
 ๔.๑ Take กำรยอมรับควำมเสี่ยง (Risk Acceptance) กำรยอมรับให้มีควำมเสี่ยง เนื่องจำก
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรหรือสร้ำงระบบควบคุมอำจมีมูลค่ำสูงกว่ำผลลัพธ์ที่ได้  แต่ก็ควรมีมำตรกำร
ติดตำมและดูแล เช่น กำรก ำหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้ เตรียมแผนกำรตั้งรับ/จัดกำรควำม
เสี่ยง เป็นต้น 
 ๔.๒ Treat  กำรลด/ควบคุมควำมเสียง (Risk Reduction/Control)  กำรออกแบบระบบ
ควบคุม กำรแก้ไขปรับปรุงกำรท ำงำน เพ่ือป้องกันหรือจ ำกัดผลกระทบ และโอกำสเกิดควำมเสียหำย 
เช่น ติดตั้งอุปกรณค์วำมปลอดภัย ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำทักษะวำงมำตรกำรเชิงรุก เป็นต้น 
 ๔.๓ Terminate  กำรหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยง (Risk Avoidance) กำรหยุดหรือเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่เป็นควำมเสี่ยง เช่น งดท ำขั้นตอนที่ไม่จ ำเป็นและจะน ำมำซึ่งควำมเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กำรท ำงำน ลดขอบเขตกำรด ำเนินกำร เป็นต้น 
 ๔.๔ Transfer กำรกระจำย /โอนควำมเสี่ ยง  (Risk Sharing/Spreading) กำรกระจำย
ทรัพย์สินหรือกระบวนกำรต่ำง ๆ เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกกำรสูญเสีย เช่น กำรประกันทรัพย์สิน เพ่ือโอน
ควำมเสี่ยงไปยังบริษัทประกัน กำรจ้ำงบริษัทภำยนอกให้ท ำงำนบำงส่วนแทน กำรท ำส ำนำเอกสำร      
หลำย ๆ ชุด กำรกระจำยที่เก็บทรัพยส์ินมีค่ำ เป็นต้น 

 ๕. การรายงานและติดตามผล (Reporting and Monitoring) การประเมินผลการปฏิบัติงานใน 
๒ ลักษณะ คือ 

 ๕.๑  การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามว่ากระบวนงานต่าง ๆ ได้มีการด าเนินการตาม
มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
ได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์/ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะท างานบริหารความเสี่ยง  เพ่ือปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยงและด าเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยความถ่ีในการติดตามประเมินผล จากกิจกรรม
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ควบคุมด าเนินการเป็นรายไตรมาส และในกรณีพิเศษหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคัญอาจจะ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษก็ได้ 

๕.๒ การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผลโดยการ
รายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ หรือในกรณีพิเศษ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งนี้      
จะใช้หลักการประเมินตนเอง (Self Assessment) ในการประเมินคณะกรรมการจะประเมินผล ดังนี้ 

 - มีการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
หรือไม ่

 - การปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมนั้น สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลหรือไม่ 

 - มีข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงที่ควรได้รับ
ความสนใจ แก้ไข หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม ่

 จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะเสนอรายงานการประเมินผลการบริหารความเสี่ยง
ต่อกรรมการอ านวยการ เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดท าระบบบริหารความเสี่ยงในปี  
ต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ายิ่งขึ้น และเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบและพิจารณา
สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป นอกจากนี้ ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอีกอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้นมาอีกหรือไม่ 
โดยอาจก าหนดเป็นแผนด าเนินการ รวมทั้งมีเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการรายงาน  การติดตามผลการ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

กำรรำยงำนกำรติดตำมแนวทำงกำรจัดกำรควำมเสี่ยง  สามารถติดตามโดยใช้แบบฟอร์ม
รายงานการติดตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการติดตามมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงที่เพ่ิมเติมตามช่วงเวลาเป็นรายเดือน หรือไตรมาส หรือตามความเหมาะสม โดยท าการระบุ
ความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง (รอ้ยละความส าเร็จเทียบกับแผน) ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
และผู้ที่ท าการสอบทานเพ่ือให้สามารถด าเนินมาตรการได้อย่างสมบูรณ์  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดท าระบบ
บริหารความเสี่ยงนั้น จะต้องกระท าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ มีการตรวจสอบและติดตามเป็นระยะ ๆ 
จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

 ปัจจัยที่ท ำให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงล้มเหลว 
 ๑. ขาดการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง 
 ๒. ขาดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการวางแผนกลยุทธ์ 
 ๓. ขาดการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบถึงวิสัยทัศน์ และสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 ๔. ล้มเหลวในการสร้างทีมสนับสนุนที่มีอ านาจตั้งแต่ระดับบนจนถึงระดับกลาง 
 ๕. มองทุกอย่างเป็นอุปสรรค หรือผู้คนในองค์กรเป็นตัวสกัดกั้นการท างานไปสู่วิสัยทัศน์ 
 ๖. การก าหนดกลยุทธ์ให้องค์กรประสบชัยชนะระยะสั้นล้มเหลวจะท าให้ระยะยาวล้มเหลว 

 ประโยชน์ของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๑. ใช้ในกำรวำงแผนควบคู่กับกำรบริหำรงำน บริหำรโครงกำร หรือบริหำรองค์กร 
๒. ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์ 
๓. น ำกลยุทธ์องคก์รไปด ำเนินกำรในกำรปฏิบัติงำนให้ประสบควำมส ำเร็จ 
๔. ระบุและบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่มีควำมส ำคัญได้ทันเวลำ 



๑๓๑ 
 

ปัจจัยส ำคัญท่ีกำรบริหำรควำมเสี่ยงประสบผลส ำเร็จ 
๑. กำรได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรระดับสูง 
๒. กำรใช้ค ำท่ีท ำให้เขำ้ใจแบบเดียวกัน 
๓. กำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
๔. กำรมีกระบวนกำรในกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
๕. กำรสื่อสำรที่มีประสิทธิภำพ 
๖. กำรวัดผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงซึ่งรวมทั้งกำรวัดควำมเสี่ยง 
๗. กำรฝึกอบรมและกลไกด้ำนทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้คนทุกคนเข้ำใจในกรอบและควำม

รับผิดชอบของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๘. กำรติดตำมกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้วยการก าหนดวิธีที่เหมาะสม 

ที่มา : คู่มือการบริการความเสี่ยง ของ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ 

ตัวอย่ำงควำมเสี่ยง : 
๑)  โรคติดต่อภำยในสถำนศึกษำ (เช่น โรคตำแดง โรคหัดเยอรมัน โรคอีสุกอีใส โรคทำงเดินหำยใจ     
โรคเมอร์ส ระบบทำงเดินอำหำร ไข้กำฬหลังแอ่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น) 
๒)  สถำนที่/อุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึกมีไม่เพียงพอ (เช่น ยำนพำหนะ สระว่ำยน้ ำ สถำนที่ออกก ำลังกำย 
อุปกรณ์กำรฝึก เป็นต้น)  
๓)  ระยะเวลำในกำรเรียนกำรสอนไม่เพียงพอ (เนื่องจำกมีกิจกรรมจ ำนวนมำก) 
๔)  อุบัติเหตุจำกกำรฝึกปฏิบัติ (เช่น ฮีสโตรก อุบัติเหตุจำกกำรเดินทำงในระหว่ำงฝึก อุบัติเหตุภำยใน 
โรงฝึก อุบัติเหตุจำกเข็มทิ่ม สภำพสรรพำวุธไม่อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน เป็นต้น)  
๕)  พฤติกรรมผู้เรียน (เช่น สิ่งเสพติด ชู้สำว กำรพนัน ลักขโมย ติดเกม กำรทะเลำะวิวำท) 
๖)  คุณภำพของผู้เข้ำรับกำรศึกษำ 
๗)  อุบัติภัย (เช่น ฟ้ำผ่ำ น้ ำท่วม ไฟไหม้ จลำจล แผ่นดินไหว ระบบสำรสนเทศล่ม กำรบริหำรควำม
ต่อเนื่องในสภำวะวิกฤตในหมวด ๖ เป็นต้น) 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑.  แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมระบุหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง       
จัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือวิเครำะห์ ผลกระทบ ควำมถี่ ระดับควำมรุนแรง และ  
จัดระดับควำมเสี่ยงของสถำนศึกษำ  
๒.  จัดท ำแผนงำน/โครงกำรรองรับกำรบริหำรควำมเสี่ยงในแต่ละประเภท ก ำหนดผู้รับผิดชอบของ    
แต่ละโครงกำร/ประเด็น 
๓. ก ำหนดและหำมำตรกำรในกำรควบคุม ติดตำมผล ประเมินผล รำยงำนสรุปผล 
 
ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
๓. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม/เกี่ยวกับกำรบริหำรควำมเสี่ยง  
๔. รำยงำนผลกำรติดตำมและประเมินผลควำมเสี่ยง 
๕. รำยงำนผลกำรควบคุมควำมเสี่ยง 
 



๑๓๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๘ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำ ได้รับกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้/
ประสบกำรณด์้ำนวิชำกำร อย่ำงน้อย ๑๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/
ธุรกำรในสถำนศึกษำทั้งหมด 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ)    
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๘ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบัน ได้รับกำรอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้/
ประสบกำรณด์้ำนวิชำกำร อย่ำงน้อย ๑๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/
ธุรกำรในสถำบันทั้งหมด 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ)    
 

น้ ำหนัก  : ๑ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๙.๙๙ ๑๐ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๙.๙๙ ๓๐ - ๓๙.๙๙ ≥ ๔๐ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ ๑ - ๙.๙๙ ๑๐ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๙.๙๙ ๓๐ - ๓๙.๙๙ ≥ ๔๐ ฝวก.ฯ  
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 บุคลำกรสำยสนับสนุน หมำยถึง ก ำลังพลในสถำบัน/สถำนศึกษำ (ไม่นับรวมอำจำรย์ประจ ำ 
นำยทหำรปกครอง ทหำรกองประจ ำกำร ลูกจ้ำง เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย พลขับ และเจ้ำหน้ำที่
ประกอบอำหำร) ในที่นี้หมำยถึง ก ำลังพลทั้งหมดของสถำบัน/สถำนศึกษำ ยกเว้นก ำลังพลที่เป็นอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตรและนำยทหำรปกครอง 
 สถำบัน/สถำนศึกษำมีกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร เช่น กำรพัฒนำเพ่ิมพูน
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ให้เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำน เช่น กำรจัดอบรม เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือกำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำดูงำนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ กำรประชุมวิชำกำร 
หรือกำรเข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร เป็นต้น (ไม่นับรวมด้ำนคุณธรรม จริยธรรม)  

วิธีค ำนวณ  :  ส ำหรับสถำนศึกษำ 

      

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนนุในสถำนศึกษำ ที่มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ได้รับกำรอบรม
เพ่ิมพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย ๑๐ ชั่วโมง/ปี/คน X  ๑๐๐ 

 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำนศึกษำทั้งหมด 

วิธีค ำนวณ  :  ส ำหรับ ฝวก.ฯ 

      

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนนุในสถำบัน ที่มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ได้รับกำรอบรม
เพ่ิมพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย ๑๐ ชั่วโมง/ปี/คน) X  ๑๐๐ 

 จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุนในสถำบันทั้งหมด 
 

 



๑๓๓ 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน 
๒. ด ำเนินงำนตำมโครงกำรในกำรจัดอบรม/พัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ภำยในสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๓. จัดส่งบุคลำกรสำยสนับสนุนเข้ำรับกำรอบรม/พัฒนำ ภำยนอกสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๔. บันทึกข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำเป็นรำยบุคคล ประกอบด้วย หัวข้อกำรพัฒนำ 
สถำนที่ วดป.และจ ำนวน ชม. ในกำรพัฒนำแต่ละครั้ง  และจ ำนวน ชม. ในกำรพัฒนำรวมตลอดปี
กำรศึกษำ   
๕. รำยงำนและจัดท ำตำรำงสรุปผลกำรพัฒนำของบุคลำกรสำยวนับสนุน 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑.  ตำรำงสรุปผลกำรพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้ของบุคลำกรสำยสนับสนุน  
๒.  เอกสำรหลักฐำนกำรเข้ำรับกำรอบรม/เพ่ิมพูนควำมรู้ของบุคลำกรสำยสนับสนุน  
๓. หนังสือรับรอง/ใบประกำศนียบัตรรับรองกำรอบรม/เพิ่มพูนควำมรู้ของบุคลำกรสำยสนับสนุน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร 
ของ .......................................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx 

 (ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘) 
ที ่ รำยชื่อบุคลำกร 

สำยสนบัสนุน 
 

ต ำแหน่ง/
สังกัด 

กำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณด์้ำนวิชำกำร 
หัวข้อ/หลักสูตร 

กำรพัฒนำฯ 
วดป. จ ำนวน 

ชม. 
สถำนท่ี สรุป 

กำรพัฒนำฯ 
≥ ๑๐ ชม. 

๑   ๑)     
   ๒)     
   รวม ... ชม.  

๒   ๑)     
   ๒)     
   รวม ... ชม.  
 จ ำนวนบุคลำกรท้ังหมด...นำย รวมจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำฯ ≥ ๑๐ ชม. ..... นำย 
  คิดเป็นร้อยละ ...... 

หมำยเหตุ รำยชื่อบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด อ้ำงอิงอยู่ในผนวกท้ำยรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ช่ือผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                                        ............/............/............ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร 
ของ .......................................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๑ 

 (ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘) 
ที ่ รำยชื่อบุคลำกร 

สำยสนบัสนุน 
 

ต ำแหน่ง/
สังกัด 

กำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณด์้ำนวิชำกำร 
หัวข้อ/หลักสูตร 

กำรพัฒนำฯ 
วดป. จ ำนวน 

ชม. 
สถำนท่ี สรุป 

กำรพัฒนำฯ 
≥ ๑๐ ชม. 

๑   ๑)     
   ๒)     
   รวม ... ชม.  

๒   ๑)     
   ๒)     
   รวม ... ชม.  
 จ ำนวนบุคลำกรท้ังหมด...นำย รวมจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำฯ ≥ ๑๐ ชม. ..... นำย 
  คิดเป็นร้อยละ ...... 

หมำยเหตุ รำยชื่อบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด อ้ำงอิงอยู่ในผนวกท้ำยรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ช่ือผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                                          ............/............/............ 
 
 
 



๑๓๕ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร 
ของ .......................................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๒ 

 (ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘) 
ที ่ รำยชื่อบุคลำกร 

สำยสนบัสนุน 
 

ต ำแหน่ง/
สังกัด 

กำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณด์้ำนวิชำกำร 
หัวข้อ/หลักสูตร 

กำรพัฒนำฯ 
วดป. จ ำนวน 

ชม. 
สถำนท่ี สรุป 

กำรพัฒนำฯ 
≥ ๑๐ ชม. 

๑   ๑)     
   ๒)     
   รวม ... ชม.  

๒   ๑)     
   ๒)     
   รวม ... ชม.  
 จ ำนวนบุคลำกรท้ังหมด...นำย รวมจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำฯ ≥ ๑๐ ชม. ..... นำย 
  คิดเป็นร้อยละ ...... 

หมำยเหตุ รำยชื่อบุคลำกรสำยสนบัสนุนทั้งหมด อ้ำงอิงอยู่ในผนวกท้ำยรำยงำนกำรประเมินตนเอง 

ช่ือผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                                          ............/............/............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๖ 
 

มำตรฐำนท่ี ๖ กำรบรหิำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน  
 

 
 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๖ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน (ส ำหรับสถำนศึกษำ ฝวก.ฯ ศยร.ฯ กบศ.ฯ 
กหส.ฯ กอง สน.ฯ และห้องพยำบำล)  ประกอบด้วย ๙ ตัวบ่งชี้ คือ 

 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

 
ชื่อตัวบ่งชี้ 

 
น้ ำหนัก 

เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๖.๑ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) มีกำรบริหำรหลักสูตรใหทันสมัยและเปนไป
ตำมนโยบำยดำนกำรศึกษำของ ทร. และ กห. 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๓ - ตัวบ่งชี้ที ่๑๐ 

 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) มีกำรบริหำรหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตำม
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. และ กห.   
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : - 

  

๖.๒ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำน
อำจำรย์ 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๓ - 

 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำจำรย์ 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : - 

  

  

 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน หมำยถึง สถำบัน/สถำนศึกษำมีกำรจัดกำรเรียนรู้ให้
ทันกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม  มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของหลักสูตรและกำรพัฒนำหลักสูตร    
กำรควบคุมและก ำกับดูแลกำรเรียนกำรสอนให้นักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียน มีควำมรู้พ้ืนฐำนทำง
วิชำกำรและวิชำกำรทหำร กำรพัฒนำรูปแบบและวิธีกำรสอนที่หลำกหลำย เพ่ือให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นผู้ใฝ่รู้อยู่เสมอ ตลอดจนสำมำรถสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ได้  มีกำรระดม
ทรัพยำกร ทั้งด้ำนบุคลำกร งบประมำณ อำคำร สถำนที่ สภำพแวดล้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
เพ่ือให้กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเกิดประสิทธิภำพสูงสุด รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งกิจกรรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมสุขภำพกำย สุขภำพจิต และสติปัญญำ เพ่ือให้
นักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนมีคุณสมบัติเหมำะสมเพียบพร้อมด้วยควำมรู้ คุณธรรม จริยธรรม  และ
สุขภำพพลำนำมัย 
 



๑๓๗ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี/้หน่วยรับผิดชอบ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๖.๓ สถำนศึกษำ  - เว้นการประเมิน -  - ตัวบ่งชี้ที ่๑๑ 
 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) รอยละของจ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียน 

กำรสอนที่หลำกหลำย และเน้นผู้เรียนเปนส ำคัญ/ส่งเสริมทักษะกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง/สรำงเสริมประสบกำรณจริง ตอจ ำนวนรำยวิชำ
ทั้งหมด 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : - 

๒  

๖.๔ สถำนศึกษำ  - เว้นการประเมิน -   
 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมระบบที่ได้

มำตรฐำน 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ  
หน่วยสนับสนุน : - 

๒ - ตัวบ่งชี้ที ่๑๑ 

๖.๕ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกร 
กำรเรียนรู้ 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๓ - ตัวบ่งชี้ที ่๑๓ 

 (ส ำหรับ กอง สน.ฯ) ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกร 
กำรเรียนรู้ 
หน่วยรับผิดชอบ : กอง สน.ฯ 
หน่วยสนับสนุน : ศยร.ฯ, กบศ.ฯ, กหส.ฯ, ห้องพยำบำล 

  

๖.๖ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยนอกสถำนศึกษำ 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๓ - ตัวบ่งชี้ที ่๑๓ 

 ฝวก.ฯ  - เว้นการประเมิน -   
๖.๗ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำร

ส่งเสริมวิชำกำร ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด   
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๒ - 

 ฝวก.ฯ  - เว้นการประเมิน -   
๖.๘ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำน 

กำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งหมด   
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๑ - 

 ฝวก.ฯ  - เว้นการประเมิน -   



๑๓๘ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี/้หน่วยรับผิดชอบ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๖.๙ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) รอ้ยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม 
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด   
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๑ - 

 ฝวก.ฯ  - เว้นการประเมิน -   
 สถำนศึกษำ : รวม ๗ ตัวบ่งชี้ ๑๖  
 ฝวก.ฯ : รวม ๕ ตัวบ่งชี้ ๑๐  
 กอง สน.ฯ : รวม ๑ ตัวบ่งชี้ ๓  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
 

รำยละเอียดตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๖ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน  

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ มีกำรบริหำรหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. และ กห. 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑)  มีกำรบริหำรหลักสูตรตำมนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูง/สภำกำรศึกษำ 
(๒)  กำรบริหำรหลักสูตรตอบสนองวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ 
(๓)  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมประมวลกำรศึกษำและสำระหลักสูตร 
(๔)  มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตร 
(๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ มีกำรบริหำรหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. และ กห. 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ) 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑) มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
(๒) หลักสูตรตอบสนองปรัชญำ และวัตถุประสงค์ของสถำบัน 
(๓) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมหลักสูตร 
(๔) มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตร 
(๕) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำทบทวนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 

น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ฝวก.ฯ  
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
แสดงถึงคุณภำพของสถำบัน/สถำนศึกษำที่สำมำรถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่ำ กำรบริหำร

หลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. และ กห. สอดคล้องกับนโยบำยหรือ
เป้ำหมำยที่สถำบัน/สถำนศึกษำได้ก ำหนดไว้  ได้รับควำมส ำเร็จอย่ำงไรบ้ำง รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมจำก
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง และหลักสูตรควรได้รับกำรทบทวน ประเมิน และพัฒนำตำมวงรอบกำรศึกษำ    
อย่ำงน้อยทุก ๕ ปี   

สถำบัน/สถำนศึกษำมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร รวมทั้งมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง   
มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ และมีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมหลักสูตร  มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตร และมีกำรน ำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงหลักสูตรให้กับสถำบัน/สถำนศึกษำ 



๑๔๐ 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑.  ก ำหนดหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบในแต่ละหลักสูตร 
๒.  จัดกำรเรียนกำรสอน ตำมประมวลกำรศึกษำและสำระหลักสูตร 
๓.  จัดให้มีกำรประเมินหลักสูตร และวิเครำะห์ผลประเมิน 
๔.  น ำผลกำรประเมินหลักสูตร มำทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑.  โครงสร้ำงหลักสูตรที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 
๒.  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร และหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
๓.  นโยบำย/ทิศทำงกำรติดตำมและประเมินผลหลักสูตร ที่มีกำรพัฒนำกลไกกำรควบคุมคุณภำพ
หลักสูตร 
๔.  หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติแผนและขั้นตอนในกำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร  
๕. หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้ำร่วมประชุมกำรสร้ำงหลักสูตรใหม่ 
และพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ 
๖.  รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  
๗.  หลักฐำนแสดงปรัชญำ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณสมบัติของผู้เรียน 
๘.  หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติจัดอบรม/รำยงำนกำรประชุมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร/
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และอำจำรย์ผู้สอน ให้มีควำมเข้ำใจในปรัชญำ วัตถุประสงค์ และโครงสร้ำงของ
หลักสูตรที่เปิดสอน 
๙. ปฏิทินกำรศึกษำ ตำรำงสอน แผนกำรสอน/ค ำสั่งกำรฝึก/ตำรำงกำรฝึก ประจ ำปีกำรศึกษำ ที่ครอบคลุม
ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ   
๑๐.  รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร/ขั้นตอนทบทวนและประเมิน เพ่ือพัฒนำและ
ปรับปรุงหลักสูตร ที่มีกำรด ำเนินกำรตำมกรอบเวลำที่ก ำหนด (ตำมวงรอบกำรศึกษำอย่ำงน้อยทุก         
๕ ปีกำรศึกษำ)  
๑๑. หลักฐำนแสดงกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบทบทวนหลักสูตร ประเมินหรือวิจัยหลักสูตร และรำยงำนผล
กำรประเมิน/ผลกำรวิจัย เสนอต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรพัฒนำและบริหำรหลักสูตร 
๑๒. แบบประเมินหลักสูตร/หรือกำรวิจัยหลักสูตร   
๑๓. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินผลกำรวิจัยหลักสูตรที่น ำเสนอต่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรพัฒนำ
และบริหำรหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๑ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำจำรย์ 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 
 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑)  มีนโยบำยส่งเสริม/พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ 
(๒)  มีกำรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำและวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ 
(๓)  มีกำรประชุม/ชี้แจงอำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ที่ปรึกษำในหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
(๔)  มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ที่สอนในหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
(๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวน/ปรับปรุง/รำยงำนและพัฒนำกำร
บริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๒ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำจำรย์ 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ) 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑)  มีกำรก ำหนดแผนพัฒนำอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ  
(๒)  มีกำรก ำหนดหน้ำที่และภำระงำนของอำจำรย์ของ ฝวก.ฯ 
(๓)  มีกำรปฐมนิเทศหรือจัดประชุมอำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ที่ปรึกษำ  
(๔)  มีระบบประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ 
(๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ มำปรับปรุงแก้ไขและพัฒนำ     
กำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ฝวก.ฯ - 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :   
 แสดงถึงคุณภำพของสถำบัน/สถำนศึกษำที่สำมำรถแสดงผลให้ เป็นที่ประจักษ์ได้ว่ำ 
ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรอำจำรย์ของสถำบัน/สถำนศึกษำท่ีได้ด ำเนินกำรในแต่ละ            ปี
กำรศึกษำ ได้รับควำมส ำเร็จอย่ำงไร รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมและผลที่สถำบัน/สถำนศึกษำได้รับจำกกำร
เพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำจำรย์ตำมที่สถำบัน/สถำนศึกษำ  

สถำบัน/สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนพัฒนำอำจำรย์ ก ำหนดหน้ำที่และภำระงำนของอำจำรย์ 
รวมทั้งมีกำรปฐมนิเทศ หรือจัดประชุมอำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ที่ปรึกษำ จัดให้มีระบบประเมินผล   
กำรสอนของอำจำรย์ และมีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำร
บริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับสถำบัน/สถำนศึกษำ 

 



๑๔๒ 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัต/ิโครงกำร/กิจกรรม : 
๑.  ก ำหนดนโยบำย/จัดท ำแผน/พัฒนำอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ และบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์สอน 
๒.  รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ และบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์ 
๓.  ก ำหนดหน้ำที่ของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ อำจำรย์ที่ปรึกษำ วิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ และ
บุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์ 
๔. จัดกำรประชุม/นิเทศ/ชี้แจงอำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ที่ปรึกษำในแต่ละหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
๕.  ประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ และบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์ 
๖.  น ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ และบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์ 
มำทบทวน/ปรับปรุง/พัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. นโยบำยหรือแผนพัฒนำอำจำรย์ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรผลิตสื่อกำรเรียน
กำรสอน และกำรบริหำรจัดกำร กำรศึกษำดูงำน  เป็นต้น 
๒. จ ำนวนและรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ และบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์ในแต่ละปี
กำรศึกษำ   
๓. แบบประวัติอำจำรย์ (โดยในแบบประวัติอำจำรย์ ควรประกอบด้วย ชื่อ/นำมสกุล คุณวุฒิกำรศึกษำ 
วิชำที่สอน ประสบกำรณ์ ผลงำนวิจัย ผลงำนทำงวิชำกำร กำรเข้ำรับกำรอบรมในเรื่องต่ำง ๆ ฯลฯ) 
๔. ฐำนข้อมูลอำจำรย์ อำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์คุมกลุ่มสัมมนำ อำจำรย์ปกครอง (ในฐำนข้อมูลควร
ประกอบด้วย ชื่อ/นำมสกุล วิชำที่สอน หลักสูตรที่สอน คุณวุฒิกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ ผลงำนวิจัย 
ผลงำนทำงวิชำกำร กำรเข้ำรับกำรอบรมในเรื่องต่ำง ๆ ฯลฯ) 
๕. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำอำจำรย์ประจ ำ  และเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์  
๖. หลักฐำนแสดงถึงกำรก ำหนดหน้ำที่และภำระงำนของอำจำรย์  ตำรำงสอน ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์ และ
สรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมภำรกิจหน้ำที่ของอำจำรย์ 
๗. หลักฐำนแสดงกำรจัดอบรม/จัดปฐมนิเทศ/จัดประชุมอำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ อำจำรย์ที่ปรึกษำ 
และหรืออำจำรย์ปกครองภำยในสถำนศึกษำ ให้มีควำมรู้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกำรเป็นอำจำรย์ประจ ำ  
อำจำรย์ที่ปรึกษำ และหรืออำจำรย์ปกครองภำยในสถำนศึกษำทุกปี 
๘. หลักฐำนแสดงว่ำมกีำรก ำหนดแนวทำง และให้กำรสนับสนุนพัฒนำเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจัด   กำร
เรียนกำรสอนของอำจำรย์ 
๙. ค ำสั่งแต่งตั้งอำจำรย์สอน อำจำรย์ที่ปรึกษำ หรืออำจำรย์ปกครอง และระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของอำจำรย์สอน อำจำรย์ที่ปรึกษำ หรืออำจำรย์ปกครอง 
๑๐. แบบประเมินกำรสอนของอำจำรย์ (ซึ่งต้องประกอบด้วย แบบประเมินอำจำรย์ซึ่งท ำกำรประเมิน
โดยผู้เรียน หรือผู้บังคับบัญชำ และหรือผู้ร่วมงำน รวมทั้งแบบส ำรวจวิชำที่จะประเมิน และจ ำนวนผู้ท ำ
กำรประเมิน   
๑๑. หลักฐำนแสดงกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ รวมทั้งรำยงำนสรุปผลและแจ้งผลกำรประเมินให้
อำจำรย์ เพ่ือให้อำจำรย์น ำไปใช้วำงแผนในกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรสอน โดยในรำยงำน
สรุปผลกำรประเมิน ประกอบด้วย ผลประเมินอำจำรย์โดยผู้เรียน ผู้บังคับบัญชำ และอำจำรย์ที่สอน
ร่วมกัน จ ำนวนวิชำที่ประเมิน จ ำนวนผู้ท ำกำรประเมิน และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมิน 
๑๒. หลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรน ำผลประเมินกำรสอนของอำจำรย์ไปปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน  



๑๔๓ 
 

๑๓. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ ที่ได้น ำไปพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำร
กำรเรียนกำรสอน 
๑๔. หลักฐำนบ่งกำรและแนวทำงกำรสัมมนำของอำจำรย์ 
๑๕. หนังสือเชิญประชุมอำจำรย์ก่อนกำรสัมมนำ หรือรำยงำนกำรประชุมของอำจำรย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

ผนวก ง. (บป.๓) 
แบบประเมินกำรบรรยำยรวม/พิเศษ 
ชื่อผู้บรรยำย ................................ 

หัวข้อบรรยำย ................................................................... 
เมื่อ ............................. เวลำ ......................... สถำนที่บรรยำย ...................................... 

 

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  ๓ ตอน เพื่อประโยชน์ใน
กำรพัฒนำต่อไป  

๑.  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.     นทน.พวช.  

๒. ตอนที่ ๒  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบรรยำยรวม/พิเศษ 
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุดพียงระดบัเดียว 
 เมื่อ  ๑ หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด         ๒ หมำยถึง พึงพอใจน้อย         ๓ หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
       ๔ หมำยถึง พึงพอใจมำก               ๕ หมำยถึง พึงพอใจมำกที่สุด   
 

ที ่ รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ หัวข้อกำรบรรยำย น่ำสนใจ ทันเหตุกำรณ์      
๒ กำรเตรียมกำรของผู้บรรยำย      
๓ รูปแบบกำรบรรยำย      
๔ เนื้อหำกำรบรรยำย      
๕ สื่อ/เอกสำรประกอบกำรบรรยำย      
๖ กำรบรรยำยมีล ำดับเนื้อหำต่อเนื่องเป็นขั้นตอน      
๗ กำรบรรยำยเน้นเนื้อหำสำระหรือประเด็นที่ส ำคัญ      
๘ ผู้บรรยำยสำมำรถท ำให้ผู้ฟัง สนใจเนื้อหำที่ก ำลังบรรยำย

และติดตำมกำรบรรยำยได้ 
     

๙ ผู้บรรยำยได้สรุปเนื้อหำสำระหรือประเด็นที่ส ำคัญ ก่อนจบ
กำรบรรยำย รวมทั้งมีข้อเสนอแนะ 

     

๑๐ ผู้บรรยำยกระตุ้นให้ผู้ฟัง มีส่วนร่วมในกำรซักถำมปัญหำ      
๑๑ ควำมรู้และประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรบรรยำย      
๑๒ กำรใช้เวลำในกำรบรรยำย      
๑๓ ผู้ด ำเนินรำยกำร      

๓. ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ   
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
 



๑๔๕ 
 

ผนวก จ. (บป.๔) 
แบบประเมินผู้บรรยำย  

ชื่อผู้บรรยำย ............................................... วิชำ .......................................... 
หลักสูตร ....................................... รุ่นที่ .................. ประจ ำปีกำรศึกษำ .............................. 

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๔ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  ๔ ตอน เพื่อประโยชน์ใน
กำรพัฒนำต่อไป  

๑.  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.     นทน.พวช.  

๒. ตอนที่ ๒  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อผู้บรรยำย 
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุดพียงระดบัเดียว 
 เมื่อ  ๑  หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด       ๒  หมำยถึง พึงพอใจน้อย        ๓ หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
       ๔  หมำยถึง พึงพอใจมำก             ๕  หมำยถึง พึงพอใจมำกที่สุด   
 

ที่  รำยกำรประเมิน ระดับควำมพงึพอใจ 
   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ด้ำนกำรเตรียมกำรของผู้บรรยำย      
 ๑.๑ เตรียมสื่อส ำหรับกำรบรรยำยที่เหมำะสมและเป็นประโยชน์      
 ๑.๒ ค้นคว้ำ ปรบัปรุงเนื้อหำให้เหมำะสม ถูกต้อง ทันสมัย      
 ๑.๓ ใช้เวลำในกำรบรรยำยได้คุ้มคำ่และตรงเวลำ      
 ๑.๔ บุคลิกภำพของผู้บรรยำย      

๒. ด้ำนบรรยำย/ถ่ำยทอดควำมรู้      
 ๒.๑ กล่ำวถึงวัตถุประสงค์ของวิชำและหัวข้อที่จะบรรยำย      
 ๒.๒ มีกำรบรรยำยตำมล ำดบัเนื้อหำต่อเนื่องเป็นขั้นตอน      
 ๒.๓ บรรยำยชัดเจนและเข้ำใจงำ่ย      
 ๒.๔ บรรยำยเน้นเนื้อหำสำระหรือประเด็นที่ส ำคัญ      
 ๒.๕ ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดควำมรู้      
 ๒.๖ กระตุ้นให้นักศึกษำ/นทน.มีส่วนร่วมในกำรศึกษำและซักถำมปญัหำ      
 ๒.๗ สรุปเนื้อหำและสำระหรือประเด็นที่ส ำคัญก่อนจบกำรบรรยำย 

รวมทั้งข้อเสนอแนะ/แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
     

 ๒.๘ บรรยำยเนื้อหำตรงกับเร่ืองที่ต้องศึกษำตำมหลักสูตร      
 ๒.๙ บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชำทีบ่รรยำย      

๓. ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเก่ียวกับผู้บรรยำย 
           เห็นควรเชิญมำบรรยำยต่อไป 
           ควรปรับปรุง (โปรดระบุ) ..................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

               ควรเชิญ .................................................................................................................... มำบรรยำยแทน 
สถำนที่ตดิต่อ ........................................................................................................................................................ 

 



๑๔๖ 
 

- หน้ำ ๒ - 

๔. ตอนที่ ๔ ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

หมำยเหตุ   
๑. ใบประเมินนี้จัดท ำขึ้นเพื่อประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกำรศึกษำเท่ำนัน้ 
๒. นักศึกษำ/นทน. อย่ำงน้อย ๓๐ คน หรือทุกคน ท ำกำรประเมินในชั่วโมงสุดทำ้ยของหัวข้อวิชำนัน้  
 
 

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



๑๔๗ 
 

ผนวก จ. (บป.๕) 
แบบประเมินวิทยำกรประจ ำกลุม่สัมมนำ  

หลักสตูร......................................................... ปีกำรศึกษำ ........................... 
ช่ือวิทยำกร....................................................... หัวข้อวิชำ ............................. 

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  ๓ ตอน เพื่อประโยชน์ใน
กำรพัฒนำต่อไป  

๑.  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.     นทน.พวช.  

๒. ตอนที่ ๒  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ 
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุดพียงระดบัเดียว 
 เมื่อ  ๑   หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด    ๒  หมำยถึง พึงพอใจน้อย         ๓  หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
       ๔  หมำยถึง พึงพอใจมำก          ๕  หมำยถึง พึงพอใจมำกที่สุด   
 

ที ่ รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ชี้แจงแนวทำงปฏิบัติและข้อตกลงเบื้องต้นก่อนเริ่มสัมมนำ      
๒. วิทยำกรอธิบำยบ่งกำรได้ชัดเจนและเข้ำใจ      
๓. เน้นให้ผู้เรียนเข้ำใจถึงวัตถุประสงค์ของกำรท ำงำนร่วมกัน รวมทั้ง

แนะน ำวิธีกำรท ำงำนให้บรรลุผล 
     

๔. ประสำนควำมเข้ำใจให้ด ำเนินไปด้วยควำมรำบรื่น ไม่ถือเอำกำร 
ตัดสินใจของตนเป็นใหญ่ 

     

๕. วำงตัวเป็นกลำง ไม่เห็นด้วยหรือคล้อยตำมไปกับฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง      
๖. สนับสนุนกำรแสดงควำมคิดเห็น และรับฟังควำมคิดของผู้เรียน      
๗. กระตุ้นให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นและร่วม

อภิปรำยได้ 
     

๘. อภิปรำยตรงประเด็น และเกิดประเด็นกำรอภิปรำยที่คลอบคลุม
เนื้อหำ 

     

๙. ควบคุมก ำกับดูแล กำรสัมมนำให้เป็นไปตำมก ำหนดเวลำ      
๑๐. ช่วยเชื่อมโยงควำมคิดเห็นของผู้เรียนและสรุปผลกำรเรียนรู้ รวมทั้ง

กระตุ้นให้ผู้เรียนได้น ำกำรเรียนรู้นั้นไปใช้ 
     

๓. ตอนที่ ๓ ข้อสรุปเก่ียวกับวิทยำกร 
    ท่ำนคิดวำ่วิทยำกรมีควำมรอบรู้และเชี่ยวชำญให้หัวข้อสัมมนำ 
            มำก                 ปำนกลำง             น้อย 

 
 
 
 



๑๔๘ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓  สถานศึกษา   - เว้นประเมิน  
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓  ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย และเน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ/ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริง ต่อจ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ) 
 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

วทร.ฯ ๑ - ๕๙.๙๙ ๖๐ - ๖๙.๙๙   ๗๐ - ๗๔.๙๙   ๗๕ - ๗๙.๙๙   ≥ ๘๐  ฝวก.ฯ - 
รร.สธ.ทร.ฯ 
(หลกัสตูร สธ.) 

๑ - ๕๙.๙๙ ๖๐ - ๖๙.๙๙   ๗๐ - ๗๔.๙๙   ๗๕ - ๗๙.๙๙   ≥ ๘๐  ฝวก.ฯ - 

รร.สธ.ทร.ฯ 
(หลกัสตูร อส.) 

๑ - ๕๔.๙๙ ๕๕ - ๖๔.๙๙   ๖๕ - ๖๙.๙๙   ๗๐ - ๗๔.๙๙   ≥ ๗๕   

รร.ชต.ฯ ๑ - ๑๔.๙๙ ๑๕ - ๑๙.๙๙   ๒๐ - ๒๔.๙๙   ๒๕ - ๒๙.๙๙   ≥ ๓๐  ฝวก.ฯ - 
ฝวก.ฯ -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :   
  แสดงถึงคุณภำพของจ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย และเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ/ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริง  โดยเปรียบเทียบจ ำนวน
รำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย และเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ/ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง/สร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริง กับจ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด 

  ผูเรียนเปนศูนยกลำง/ผูเรียนเปนส ำคัญ (Student Center) หมำยถึง กำรใหผูเรียนมีบทบำท
ส ำคัญในกิจกรรมกำรเรียนรู ท ำใหผูเรียนเกิดควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ ตำมเป้ำหมำยที่หลักสูตร
ก ำหนด 

 รำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย หมำยถึง รำยวิชำที่มีกำรจัดกิจกรรม      กำร
เรียนกำรสอนมำกกว่ำ ๑ กิจกรรมข้ึนไป นอกเหนือจำกกำรบรรยำยให้ควำมรู้ในหลักสูตรโดยทั่วไปแล้ว 
ต้องมีกิจกรรมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น กำรศึกษำค้นคว้ำ กำรอภิปรำย กำรสัมมนำ กำรฝึกปฏิบัติ หรือ
กำรศึกษำดูงำน  เป็นต้น  

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนที่หลำกหลำยและเน้นผู้เรียน 
เป็นส ำคัญ/ส่งเสริมทักษะกำรเรยีนรู้ด้วยตนเอง/สร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริง X ๑๐๐ 

 จ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด  จ ำแนกตำมหลักสูตร 
๒. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนรำยวิชำ ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยและเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ/ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริงทั้งหมด  จ ำแนกตำมหลักสูตร 



๑๔๙ 
 

๓. ค ำนวณหำค่ำร้อยละของรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย และเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ/ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริง ต่อจ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. หลักฐำนกำรส ำรวจจ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒. หลักฐำนกำรอนุมัติจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ/ส่งเสริมทักษะกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริง  
๓.  หลักฐำนแสดงขั้นตอน/ระบบประเมินโดยให้นักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียน มีส่วนร่วมในกำร
ประเมินกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เพ่ือน ำผลประเมินไปพัฒนำและปรับปรุง 
๔. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินของนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียน ที่มีส่วนร่วมในกำรประเมินกำร
ปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๕. รำยงำนสรุปกำรน ำผลกำรประเมินของนักศึกษำหรือนำยทหำรนักเรียน ไปวำงแผนพัฒนำปรับปรุง
กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
๖. จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ (แยกบัญชีตำมชุดวิชำ) 
๗. จ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย และเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ/ส่งเสริมทักษะ
กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริง (แยกตำมรำยวิชำ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปรำยวิชำที่มีกำรจัดกิจกรรมที่หลำยหลำย เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญฯ 
หลักสูตร .....................   รร. .................................. ปีกำรศึกษำ ๒๕xx 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓) 

ที ่ ช่ือรำยวิชำ ประเภทกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน สรปุ 
> ๑  

กิจกรรม 
  บรรยำย อภิปรำย/

สัมมนำ 
ฝึก

ปฏิบัต ิ
ดูงำน งำนมอบ/

จัดท ำเอกสำรฯ 
อื่น ๆ  
(ระบุ) 

๑         
๒         
         

 รวม ...รำยวชิำ รวม ...รำยวิชำ 
 คิดเป็นร้อยละ ....... 

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 

 

 

 

 
แบบกรอกข้อมูลสรุปรำยวิชำที่มีกำรจัดกิจกรรมที่หลำยหลำย เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญฯ 

หลักสูตร .....................   รร. .................................. ปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๑ 
(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓) 

ที ่ ช่ือรำยวิชำ ประเภทกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน สรปุ 
> ๑  

กิจกรรม 
  บรรยำย อภิปรำย/

สัมมนำ 
ฝึก

ปฏิบัต ิ
ดูงำน งำนมอบ/

จัดท ำเอกสำรฯ 
อื่น ๆ  
(ระบุ) 

๑         
๒         
         

 รวม ...รำยวชิำ รวม ...รำยวิชำ 
 คิดเป็นร้อยละ ....... 

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 
 
 
 
 
 



๑๕๑ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปรำยวิชำที่มีกำรจัดกิจกรรมที่หลำยหลำย เนน้ผู้เรียนเป็นส ำคัญฯ 
หลักสูตร .....................   รร. .................................. ปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๒ 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓) 

ที ่ ช่ือรำยวิชำ ประเภทกจิกรรมกำรเรยีนกำรสอน สรปุ 
> ๑  

กิจกรรม 
  บรรยำย อภิปรำย/

สัมมนำ 
ฝึก

ปฏิบัต ิ
ดูงำน งำนมอบ/

จัดท ำเอกสำรฯ 
อื่น ๆ  
(ระบุ) 

๑         
๒         
         

 รวม ...รำยวชิำ รวม ...รำยวิชำ 
 คิดเป็นร้อยละ ....... 

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๔  สถานศึกษา - เว้นการประเมิน  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๔  กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมระบบที่ได้มำตรฐำน 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ) 
 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑) มีระเบียบก ำหนดกำรวัดและประเมินผลชัดเจน 
(๒) มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจบหลักสูตร และกำรพ้นสภำพผู้เรียน  
(๓) มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำ เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ และบุคลิกภำพ 
(๔) มีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย โปร่งใส ผู้เรียนตรวจสอบได้ 
(๕) มีกำรทบทวนควำมเหมำะสมหรือพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผล 
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ - ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   
ฝวก.ฯ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ฝวก.ฯ - 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลตำมวิธีกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียน    
ที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร จัดท ำระบบและกลไกกำรวัดและประเมินผล มีกำรวัดและประเมินผลกำร
เรียนรู้ตำมสภำพจริง ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและบุคลิกภำพ มีกำร
วัดและประเมินผลที่หลำกหลำย โปร่งใส ตรวจสอบได้  และมีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและ
ประเมินผล 

เจตคติ หมำยถึง ควำมรู้สึกที่ค่อนข้ำงถำวรต่อสิ่งเร้ำ (สิ่งของ เหตุกำรณ์ สถำนกำรณ์ 
ประสบกำรณ์ ฯลฯ) ที่เรำรู้จักหรือเข้ำใจ แล้วมีแนวโน้มให้เรำมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับควำมรู้สึกนั้น  
ประกอบด้วย  

ทิศทำง : ได้แก่ บวก (+) หรือ ลบ (-) ชอบหรือไม่ชอบ ดีหรือไม่ดี ฯลฯ เช่น มีเจตคติที่ดีต่อกำรสอน
ของอำจำรย์ เป็นต้น 

ควำมเข้มข้น : ได้แก่ เจตคติที่มีมำกน้อยเพียงใด เช่น มีเจตคติที่ดีเป็นอย่ำงมำกต่อกำรแสดง
ควำมเกรงใจผู้อื่น 

ขอบเขต : ได้แก่ เจตคติที่มีกำรแผ่ขยำยอิทธิพลถึงสิ่งอ่ืนหรือไม่ หรือมีขอบเขตกว้ำงหรือแคบ
มำกน้อยเท่ำไร เช่น มีเจตคติที่ไม่ดีต่ออำจำรย์แล้วส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน เลยไม่
ไปโรงเรียน 

ระยะเวลำ : ได้แก่ ควำมยำวนำน หรือควำมคงทนของเจตคติ เช่น มีเจตคติที่ไม่ดีต่อพ่อค้ำยำ
เสพติดมำนำนกว่ำ ๒๐ ปีแล้ว  

คุณธรรม (Virtue) หมำยถึง คุณงำมควำมดีที่เป็นธรรมชำติ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม (ท่ีมำ : ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร) 



๑๕๓ 
 

จริยธรรม (Ethics) หมำยถึง สิ่งควรประพฤติ อันได้แก่ พฤติกรรมเป็นกำรกระท ำทำงกำย วำจำ  
ใจ อันดีงำมที่ควรปฏิบัติ  
 ทักษะ หมำยถึง ควำมชัดเจน และควำมช ำนิช ำนำญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งบุคคลสำมำรถสร้ำง
ขึ้นได้จำกกำรเรียนรู้ เช่น ทักษะกำรอำชีพ กำรกีฬำ กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน กำรอ่ำน กำรสอน กำรจัดกำร  
ทักษะทำงคณิตศำสตร์ ทักษะทำงภำษำ ทักษะกำรใช้เทคโนโลยี  เป็นต้น 
  บุคลิกภำพ หมำยถึง ลักษณะอันเป็นของจ ำเพำะแต่ละบุคคล ซึ่งแสดงออกทำงท่ำทำง  
ควำมรู้สึกนึกคิด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัต/ิโครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมรำยชื่อและจ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด จ ำแนกตำมหลักสูตร 
๒. สรุปหลักเกณฑ์กำรจบหลักสูตร และกำรพ้นสภำพผู้เรียน  ตำมระเบียบ ยศ.ทร.  
๓. สรุปวิธีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำ เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ และบุคลิกภำพ 
๔. มีกำรวัดและประเมินผลที่หลำกหลำย โปร่งใส ผู้เรียนตรวจสอบได ้
๕. ทบทวนควำมเหมำะสมหรือพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผล 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลตำมวิธีกำรที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์        
กำรเรียนกำรสอนที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 
๒. ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์กำรจบหลักสูตร และกำรพ้นสภำพผู้เรียน 
๓. นโยบำย/ทิศทำงในกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ที่ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำ    
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ด้ำนทักษะ และบุคลิกภำพ  
๔. หลักฐำนแสดงกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรวัดและประเมินผล
กำรศึกษำที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ เช่น ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสอบควำมรู้  หลักเกณฑ์/กรอบกำรสร้ำงข้อสอบวัดควำมรู้  และ
แบบทดสอบ ข้อสอบวัดควำมรู้  รำยงำนสรุปผลกำรประเมิน/วิเครำะห์ข้อสอบวัดควำมรู้ และน ำไป
พัฒนำปรับปรุง คะแนนกำรสอบ และอนุมัติกำรตัดสินผลกำรสอบวัดควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ เป็นต้น 
๕. หลักฐำนแสดงกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ และกำรพัฒนำปรับปรุง
วิธีกำรวัดและประเมินผล 
๖. แบบส ำรวจว่ำอำจำรย์มีกำรแจ้งเกณฑ์กำรประเมินให้ผู้เรียนทรำบก่อนท ำกำรสอนหรือไม่ อย่ำงไร 
หรือผลจำกกำรสัมภำษณ์ผู้เรียน เป็นต้น และรำยงำนสรุปผลกำรส ำรวจ/สัมภำษณ์ เสนอผู้บริหำร
สถำบัน/สถำนศึกษำ ทรำบ 
๗. รำยงำนกำรประชุมกำรทบทวนระบบกำรวัดและประเมินผล 
๘. รำยงำนผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร (หัวข้อระบบกำรวัดและประเมินผล) 
 
 
 
 
 

 
 



๑๕๔ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๕ ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  

(๑)  มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง 
(๒)  มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่ และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(๓)  มีกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
(๔)  มีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ โดยที่ค่ำเฉลี่ยรวมของผลกำร
ประเมิน ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก ๕ คะแนน 
(๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำร 
 
ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๕  ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ กอง สน.ฯ ศยร.ฯ กบศ.ฯ กหส.ฯ และห้องพยำบำล) 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  

(๑) มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำ จัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง  (ศยร.ฯ, กบศ.ฯ, กหส.ฯ    
กอง สน.ฯ) 
(๒) มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน (ศยร.ฯ, กบศ.ฯ, กหส.ฯ กอง สน.ฯ) 
(๓) มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อยใน
เรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรก ำจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อำคำรต่ำง ๆ เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง (กอง สน.ฯ) 
(๔) มีกำรพัฒนำห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้อื่น ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
กำรฝึกใช้งำนให้แก่ผู้เรียน (ศยร.ฯ, กบศ.ฯ, กหส.ฯ) 
(๕) มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้ และอุปกรณ์กำรฝึกงำนที่หลำกหลำย ทันสมัย (ศยร.ฯ, กบศ.ฯ) 
(๖) มีระบบกำรบริกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ (ศยร.ฯ, กบศ.ฯ, 
กหส.ฯ) 
(๗) มีกำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือบริกำรด้ำนอำหำร กำรกีฬำ และควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน (กอง สน.ฯ, ห้องพยำบำล) 
(๘) มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและหรือกับสถำบันอ่ืน (กบศ.ฯ, กหส.ฯ) 
(๙) มีกำรประเมินผลกำรบริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ โดยที่ค่ำเฉลี่ยรวมของผลกำรประเมิน
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก ๕ คะแนน (ศยร.ฯ, กบศ.ฯ, กหส.ฯ กอง สน.ฯ) 
(๑๐)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำร (ศยร.ฯ, กบศ.ฯ, กหส.ฯ 
กอง สน.ฯ)  
 

น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 
 
 
 



๑๕๕ 
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  
กอง สน.ฯ มี 

๑ - ๒ ข้อ  
มี 

 ๓ - ๔ ข้อ  
ม ี

 ๕ - ๖ ข้อ  
ม ี

๗ - ๘ ข้อ  
มี 

๙ - ๑๐ ข้อ 
กอง สน.ฯ ศยร.ฯ, 

กบศ.ฯ, 
กหส.ฯ, 
ห้อง
พยำบำล 

หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
แสดงถึงคุณภำพของหน่วยงำน/สถำนศึกษำมีควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้   

ที่ได้ด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ ได้รับควำมส ำเร็จอย่ำงไรบ้ำง รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมและผลที่ผู้เรียน
ได้รับจำกควำมพร้อมของทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่สนับสนุนกำรศึกษำ  

หน่วยงำน/สถำนศึกษำมีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำ จัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง มีกำร
พัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้เอ้ืออ ำนวยต่อ
กำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน  มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัย
ของอำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อยในเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรก ำจัดขยะ 
และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำง ๆ เป็นไปตำมกฎหมำย รวมทั้งมีกำรพัฒนำ
ห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีกำรฝึกใช้งำน
ให้แก่ผู้เรียน มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้ และอุปกรณ์กำรฝึกงำนที่หลำกหลำย ทันสมัย มีระบบกำร
บริกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้  มีกำรบริกำรอนำมัยและกำร
รักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือบริกำรด้ำนอำหำร กำรกีฬำ และควำมปลอดภัยของผู้เรียน  มีกำร
เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและหรือกับสถำบันอ่ืน และมีกำรประเมินผลกำรบริกำร
และกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกำร
ให้บริกำร 

ขั้นตอนกำรปฏิบัต/ิโครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรจัดหำ/พัฒนำทรัพยำกรสนบัสนนุกำรเรียนรู้/แหล่งฝึกปฏิบัติ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือก ำหนดผู้รับผิดชอบฯ ในกำรจัดหำ/พัฒนำและซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสนับสนนุ
กำรเรียนรู้  
๓. รวบรวมหลักฐำนกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่และสภำวะแวดล้อม 
(๕ ส.) ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน  
๔. อธิบำยระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อย
ในเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรก ำจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อำคำรต่ำง ๆ เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
๕. พัฒนำห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้อื่น ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีกำรฝึก
ใช้งำนให้แก่ผู้เรียน  
๖. จัดหำสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้ และอุปกรณ์กำรฝึกงำนที่หลำกหลำย ทันสมัย  



๑๕๖ 
 

๗. จัดระบบกำรบริกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้  
๘. ให้บริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือบริกำรด้ำนอำหำร กำรกีฬำ และควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน  
๙. อธิบำยเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและหรือกับสถำบันอ่ืน 
๑๐. ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้  
๑๑. น ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำร   

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสนับสนุนกำร
เรียนรู้  (ในกำรท ำหน้ำที่บ ำรุง ดูแลรักษำ ซ่อมบ ำรุง กำรใช้งำนสื่อ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรให้บริกำรในด้ำนต่ำง ๆ) 
๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสนับสนุน
กำรเรียนรู้ (กำรจัดหำสื่อและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ) 
๓. หลักฐำนแสดงว่ำมีกำรอนุมัติแผนจัดหำ พัฒนำและซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้   
๔. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติแผนกำรพัฒนำและซ่อมบ ำรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ  สถำนที่และ
สภำวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้และตอบสนองวัตถุประสงค์ในกำรเรียนกำรสอน  
(โดยกำรจัดให้มีอำคำรเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร พ้ืนที่ปฏิบัติกำร ที่ได้มำตรฐำน และมีจ ำนวน
เพียงพอกับกำรใช้งำนของผู้เรียน รวมทั้งมีกำรจัดสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน  ตำมควำม
ต้องกำรของหลักสูตร) ระบบสำธำรณูปโภค และรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรเรียน รวมทั้งบริเวณ
โดยรอบ (โดยเฉพำะเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบกำรก ำจัดของเสีย กำรก ำจัดขยะ รวมทั้งจัดให้มีระบบ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ภำยในบริเวณอำคำร และสถำนที่ต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมตัวบทกฎหมำยที่ก ำหนด) 
๕. หลักฐำนแสดงถึงกำรพัฒนำระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้
ด้วยตนเอง และใช้ในกำรฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เรียน 
๖. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติจัดท ำสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้ และอุปกรณ์กำรฝึกงำนทั้งหลำย     ทั้ง
ปวงที่มีควำมทันสมัย 
๗. ระบบกำรบริกำรกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ เรียนและผู้ใช้  (ควร
ประกอบด้วย กำรจัดท ำคู่มือหรือค ำแนะน ำกำรใช้เครื่องมือแต่ละชนิด  มีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ให้เบิก/ยืม มีกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ  มีกำรจัดท ำสมุดบันทึกกำรเบิก/ยืม กำรใช้ห้องเรียน กำรใช้ห้อง
อุปกรณ์ต่ำง ๆ รวมทั้งกำรส ำรวจควำมต้องกำรกำรใช้งำน และส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำน 
ตลอดจนจัดท ำสถิติกำรใช้งำนต่ำง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนและพัฒนำต่อไป) 
๘. หลักฐำนแสดงกำรให้บริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือกำรบริกำรด้ำนอำหำร 
กีฬำ และควำมปลอดภัยของผู้เรียน 
๙. หลักฐำนแสดงกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลกำรเรียนกำรสอนให้กับ
สถำนศึกษำ/หน่วยงำนอื่น โดยผ่ำนทำงระบบ Internet/Intranet  ของสถำนศึกษำ   
๑๐. แบบประเมินทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ (ใช้มำตรวัด ๕ ระดับ) 
๑๑. รำยงำนสรุปผลประเมินกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ และน ำผลประเมิน
ไปใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรในกำรบริกำร ในด้ำน 

  (๑)  สำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำรเรียน รวมทั้งบริเวณโดยรอบ โดยเฉพำะ
เรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบกำรก ำจัดของเสีย กำรก ำจัดขยะ รวมทั้งจัดให้มีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ภำยในบริเวณอำคำร และสถำนที่ต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมตัวบทกฎหมำยที่ก ำหนด 



๑๕๗ 
 

  (๒) กำรใช้บริกำร/กำรบริหำรจัดกำรของระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งเรียนรู้อ่ืน  ๆ  
ในกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ และใช้ในกำรฝึกใช้งำนให้แก่ผู้เรียน 

(๓) สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้ และอุปกรณ์กำรฝึกงำนทั้งหลำยทั้งปวง ที่มีควำมทันสมัย 
(๔) กำรจัดท ำระบบกำรบริกำรกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและ

ผู้ใช้ 
(๕) กำรใช้บริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล รวมทั้งกำรจัดกำรหรือกำรให้บริกำรทำงด้ำน

อำหำร กีฬำ และควำมปลอดภัยของผู้เรียน 
๑๒. หลักฐำนกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัย
เกื้อหนุน/ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ในทุก ๆ ด้ำน เพ่ือกำรน ำมำใช้วำงแผนกำรใช้งำน และกำร
จัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๑๓. หลักฐำนแสดงกำรจัดให้มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของผู้เรียน 
๑๔. หลักฐำนแสดงกำรก ำหนดหน่วยงำนหรือแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบดูแลกำรพัฒนำระบบ
เทคโนโลยีสนเทศ และให้ค ำปรึกษำแนะน ำกำรพัฒนำระบบกำรจัดเก็บข้อมูลของสถำบัน/สถำนศึกษำ    
ที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 
๑๕. หลักฐำนแสดงถึงกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเครือข่ำยสำรสนเทศ และมีบุคลำกร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ 
๑๖. แบบส ำรวจควำมต้องกำร หรือจัดให้มีหนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ วำรสำร และสื่อค้นคว้ำอ่ืน ๆ ที่มี
ควำมทันสมัย 
๑๗. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติแผนกำรจัดหำสื่อค้นคว้ำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสำขำวิชำทั้งใน
ด้ำนกำรสอน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย  และจัดหำหรือจัดให้มีงบประมำณ
สนับสนุนและพัฒนำห้องสมุดของสถำนศึกษำ ที่เชื่อมต่อกันระหว่ำงสถำนศึกษำกับสถำนศึกษำหรือ
หน่วยงำนภำยนอก   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 
 

(ตัวอย่ำง) 
แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรบริกำรโสตทัศน์ 

 

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  ๓ ตอน เพื่อประโยชน์ใน
กำรพัฒนำคร้ังต่อไป  

๑.  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.     นทน.พวช.  

          อำจำรย์  บุคลำกรของสถำนศึกษำ/สถำบัน 
          หน่วยงำน/บุคลำกรภำยนอก 

๒.  ตอนที่ ๒  ระดับควำมพงึพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรฯ 
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมฯ  
 เมื่อ   ๑ หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด       ๒  หมำยถึง พึงพอใจน้อย     ๓  หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
            ๔ หมำยถึง พึงพอใจมำก   ๕  หมำยถึง พึงพอใจมำกที่สุด        

ที่  รำยกำรประเมิน ระดับควำมพงึพอใจ 
   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. อุปกรณ์เครื่องเสียง      
 ๑.๑ สภำพของระบบเครื่องเสียง      
 ๑.๒ ประสิทธิภำพของระบบเครื่องเสียง      
 ๑.๓ ควำมสะดวกในกำรใช้งำน      
 ๑.๔ จ ำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำร      

๒. เครื่องผลิตสื่อผสม (Computer, Notebook)      
 ๒.๑  สภำพของเคร่ือง      
 ๒.๒ ประสิทธิภำพของเคร่ือง      
 ๒.๓ ควำมเหมำะสมของโปรแกรมที่ใช้งำน      
 ๒.๔ จ ำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำร      

๓. เครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ (Projector)      
 ๓.๑  สภำพของเคร่ือง      
 ๓.๒ ประสิทธิภำพของเคร่ือง      
 ๓.๓ จ ำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำร      

๔. เครื่องฉำยภำพทึบแสง (Visualizer)      
 ๔.๑  สภำพของเคร่ือง      
 ๔.๒ ประสิทธิภำพของเคร่ือง      
 ๔.๓ จ ำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำร      

๕. ถ่ำยวีดีโอ/ภำพนิ่ง      
 ๕.๑  สภำพของเคร่ือง      
 ๕.๒ ประสิทธิภำพของเคร่ือง      
 ๕.๓ จ ำนวนเพียงพอต่อกำรให้บริกำร      
 ๕.๔ ควำมคมชัดและควำมละเอียดของภำพ      



๑๕๙ 
 

- หน้ำ ๒ - 

๓. ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
...................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... ................................................................ 
...................................................................................................................................... .............................. 

 
                                      ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่  รำยกำรประเมิน ระดับควำมพงึพอใจ 
   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖. ผลิตต ำรำ (โรเนียว/พิมพ์ต ำรำ)      
 ๖.๑  คุณภำพของต ำรำ      
 ๖.๒ ควำมสะดวก/รวดเร็ว      

๗. คลังต ำรำ (ต ำรำ/หนังสือ)      
 ๗.๑ ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรให้บริกำรยืม-คืนต ำรำ/หนังสือ       
 ๗.๒ จ ำนวนเพียงพอต่อควำมต้องกำร      
 ๗.๓ มีต ำรำ/หนังสือที่ตรงตำมควำมต้องกำรใช้งำน      

๘. เจ้ำหน้ำทีบ่ริกำร      
 ๘.๑ มีจิตบริกำรที่ดี (Service Mind)      
 ๘.๒ กระตือรือร้นต่อกำรให้บริกำร      
 ๘.๓ ให้ควำมช่วยเหลือ/แนะน ำที่ชัดเจนและถูกต้อง      



๑๖๐ 
 

(ตัวอย่ำง) 
แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด 

 

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  ๓ ตอน เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำต่อไป  

๑.  ตอนที ่๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.         นทน.พวช.  

          อำจำรย์  บุคลำกรของสถำนศึกษำ/สถำบัน    หน่วยงำน/บุคลำกรภำยนอก 

๒.  ตอนที่ ๒  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรฯ 
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจ
กรรมฯ  
 เมื่อ   ๑ หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด   ๒ หมำยถึง พึงพอใจน้อย    ๓  หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
            ๔ หมำยถึง พึงพอใจมำก         ๕ หมำยถึง พึงพอใจมำกท่ีสุด        

ที ่ รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุด (หนังสือ วำรสำร สื่อ สิ่งพิมพ์ และ       
e - Book) 

     

 ๑.๑ มีควำมหลำกหลำย/ทันสมัย      
 ๑.๒ มีเพียงพอต่อควำมต้องกำร      
 ๑.๓ สำมำรถค้นหำจำกชั้น/ที่จัดวำงได้ง่ำย      

๒. เจ้ำหน้ำที่ของห้องสมุด      
 ๒.๑ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี      
 ๒.๒ มีบุคลิกภำพและกำรสื่อสำรที่เหมำะสม      
 ๒.๓ มีจิตบริกำรที่ดี (Service Mind)      

๓.  คุณภำพกำรบริกำร      
 ๓.๑ บริกำรยืม-คืน ได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว      
 ๓.๒ ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ ตอบค ำถำม ได้อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง       

๔. สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก/สถำนที่      
 ๔.๑ ที่ตั้งของห้องสมุด สะดวกต่อกำรเข้ำใช้บริกำร      
 ๔.๒ มีที่นั่ง มุมส ำหรับอ่ำนหนังสือเพียงพอ      
 ๔.๓ มีแสงสว่ำง และอุณหภูมิทีเ่หมำะสม      
 ๔.๔ สถำนที่สะอำด เรียบร้อย เป็นระเบียบ      
 ๔.๕ บรรยำกำศเอ้ือต่อกำรค้นคว้ำ (เงียบสงบ ไม่มีเสียงรบกวน)      

๕. เทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศ      
 ๕.๑ มีคอมพิวเตอร์ส ำหรับกำรศึกษำค้นคว้ำเพียงพอ      
 ๕.๒ มีระบบกำรสืบค้นข้อมูล ที่สะดวก รวดเร็ว      



๑๖๑ 
 

- หน้ำ ๒ - 

๓. ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
.................................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ .................................................................... 
................................................................................................... ................................................................. 
 

                                      ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๒ 
 

(ตัวอย่ำง) 
แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรจัดเลี้ยง 

 

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  ๓ ตอน เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรพัฒนำต่อไป  

๑.  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.         นทน.พวช.  

          อำจำรย์  บุคลำกรของสถำนศึกษำ/สถำบัน   หน่วยงำน/บุคลำกรภำยนอก 

๒.  ตอนที่ ๒  ระดับควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรให้บริกำรฯ 
 ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจ
กรรมฯ  
 เมื่อ   ๑ หมำยถึง พึงพอใจน้อยที่สุด  ๒ หมำยถึง พึงพอใจน้อย     ๓ หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
            ๔ หมำยถึง พึงพอใจมำก          ๕ หมำยถึง พึงพอใจมำกท่ีสุด        

๓. ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 ................................................................................................................................. .................................. 

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

 
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 

 
 

 

ที ่ รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ด้ำนคุณภำพและกำรบริกำร      
 ๑.๑ รสชำติของอำหำร       
 ๑.๒ ควำมเป็นมำตรฐำนของอำหำรและเครื่องดื่ม      
 ๑.๓ ควำมหลำกหลำยของรำยกำรอำหำร      
 ๑.๔ ควำมสะอำดของอำหำรและเครื่องดื่ม      
 ๑.๕ ควำมกระตือรือร้นในกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่      
 ๑.๖ เจ้ำหน้ำที่แต่งกำยสะอำดเรียบร้อย      

๒. ด้ำนสถำนที่และสิ่งแวดล้อม      
 ๒.๑ ควำมสะอำดของห้องอำหำร      
 ๒.๒ ควำมสะอำดของโต๊ะ เก้ำอ้ี       
 ๒.๓ ควำมสะอำดของภำชนะอุปกรณ์      
 ๒.๔ ควำมเหมำะสมของแสงสว่ำงและอุณหภูมิ      



๑๖๓ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๖  แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยภำยนอกสถำนศึกษำ 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ)  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๖  ฝวก.ฯ  - เว้นประเมิน -  
 

น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
(๒) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(๓) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง กำรเศรษฐกิจ 
(๔) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคมและกีฬำ 
(๕) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร 
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ -  ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
แสดงถึงคุณภำพของสถำนศึกษำที่สำมำรถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่ำ สถำนศึกษำมีแหล่ง

กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยนอกจำกกำรเรียนรู้ในสถำนศึกษำที่ได้ด ำเนินกำรในแต่ละปีกำรศึกษำ ได้รับ
ควำมส ำเร็จอย่ำงไรบ้ำง รวมทั้งกำรมีส่วนร่วมและผลที่ผู้เรียนได้รับจำกกำรจัดให้มีแหล่งกำรเรียนรู้     ที่
หลำกหลำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมที่สถำนศึกษำได้ด ำเนินกำร ตลอดจนควำมสอดคล้องกับ
นโยบำยหรือเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำได้ก ำหนดไว้ 

สถำนศึกษำมีกำรจัดหำแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม แหล่งกำรเรียนรู้ทำง 
ด้ำนวิทยำศำสตร์  อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง  
กำรเศรษฐกิจ (แหล่งกำรเรียนรู้ภำยนอกที่เป็นหน่วยงำนของภำครัฐหรือเอกชน) แหล่งกำรเรียนรู้
ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคมและกีฬำ และแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำรให้กับ
ผู้เรียน   

ศำสนำ  หมำยถึง ค ำสั่งสอน  สิ่งที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์  คือสิ่งที่เป็นที่พึ่งทำงใจ 

ศิลปะ หมำยถึง ผลแห่งควำมคิดสร้ำงสรรค์ของมนุษย์ที่แสดงออกมำในรูปลักษณ์ต่ำง ๆ ให้ปรำกฏ 
(ที่มำ พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๓๐) หรือ หมำยถึง สิ่งที่มนุษย์สร้ำงสรรค์ขึ้นเพ่ือ
ควำมงำมและควำมพึงพอใจ 

วัฒนธรรม หมำยถึง สิ่งที่ดีงำม มีคุณค่ำ  ซึ่งคนในสังคมได้ใช้ประพฤติ ปฏิบัติ และแสดงออกมำ
ช้ำนำน ในลักษณะที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณี  ศิลปะ อันมีทั้งนำมธรรมและรูปธรรม ซึ่งใช้กันมำ
แพร่หลำยในอดีตและปัจจุบัน 



๑๖๔ 
 

วิทยำศำสตร์ หมำยถึง ควำมรู้ที่ได้จำกกำรสังเกต และค้นคว้ำจำกปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ      
แล้วจัดเข้ำเป็นระเบียบ หรือวิชำที่ค้นคว้ำได้หลักฐำนและเหตุผลแล้วจัดเป็นระเบียบ (ที่มำ พจนำนุกรม
ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.๒๕๓๐)  สรุปได้ว่ำ วิทยำศำสตร์ หมำยถึง ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำ
ปรำกฏกำรณ์ธรรมชำติ  ซึ่งสำมำรถแสดงหรือพิสูจน์ว่ำถูกต้องและเป็นควำมจริง  โดยใช้กระบวนกำร
แสวงหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ แล้วจัดควำมรู้นั้นเข้ำเป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่ 

เทคโนโลยี  หมำยถึง ควำมรู้เชิงวิทยำศำสตร์ที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ได้โดยสะดวก หรือสิ่งที่
มนุษย์พัฒนำขึ้นมำโดยน ำควำมรู้นั้น มำช่วยในกำรท ำงำนหรือแก้ปัญหำต่ำง ๆ เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องจักร วัสดุ หรือกระบวนกำรท ำงำน เป็นต้น ทีม่ำ www.thaigoodview.com/node/9214) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัต/ิโครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำรจัดหำแหล่งกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย ๕ ด้ำน คือ 

- แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
- แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง กำรเศรษฐกิจ 
- แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคมและกีฬำ 
- แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือก ำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมฯ  
๓. ด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
๔. ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร และรำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำร   

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติแหล่งกำรเรียนรู้นอกสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 

 ด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง กำรเศรษฐกิจ 
 ด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคมและกีฬำ 
 ด้ำนกิจกำรทหำร 

๒. แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อแหล่งกำรเรียนรู้ ด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ด้ำนวิทยำศำสตร์ 
อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง กำรเศรษฐกิจ ด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ 
สังคมและกีฬำ และด้ำนกิจกำรทหำร 
๓. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อแหล่งกำรเรียนรู้ในด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
ด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี ด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง กำรเศรษฐกิจ  ด้ำน
ประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคมและกีฬำ และด้ำนกิจกำรทหำร และน ำผลกำรประเมินไปวำงแผนกำร
จัดหำแหล่งกำรเรียนรู้ใหม่ในปีถัดไป 
๔. หลักฐำนรำยงำนกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ 
 
 

 

 



๑๖๕ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๗  ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำร ต่อจ ำนวน 
โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 
  
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๗  ฝวก.ฯ  - เว้นประเมิน - 
 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๙.๙๙ ๓๐ - ๓๙.๙๙ ๔๐ - ๔๙.๙๙ ≥ ๕๐ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ -  ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
 

  แสดงถึงคุณภำพของสถำนศึกษำที่มีจ ำนวนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำร 
เป็นส่วนหนึ่งในโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนต่ำง ๆ             
โดยเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำร กับจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีกำรศึกษำนั้น  

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำร 
X ๑๐๐ 

 จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด  
 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
 

๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๓. นโยบำย/ทิศทำงในกำรวำงแผนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๔. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติแผนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำร 
๕. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำร 
๖. หลักฐำนกำรสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ (ประกอบด้วย 
ชื่อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี/สถำนที่ ประเภทของโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ เป็นต้น) 
๗. หลักฐำนกำรสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๘. แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำร 
๙. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริม
วิชำกำร 
๑๐. รำยงำนสรุปกำรน ำผลประเมินไปวำงแผนพัฒนำ ปรับปรุงกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
ด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำร  



๑๖๖ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๘  ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อจ ำนวน 
โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๘  ฝวก.ฯ  - เว้นประเมิน - 
 

น้ ำหนัก  : ๑ คะแนน 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๓.๙๙ ๔ - ๕.๙๙  ๖ - ๗.๙๙  ๘ - ๙.๙๙  ≥ ๑๐ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ -  ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
 

  แสดงถึงคุณภำพของสถำนศึกษำที่มีจ ำนวนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นส่วนหนึ่งในโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนด้ำน
ต่ำง ๆ โดยเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กับจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมดท่ีจัดขึ้นในปีกำรศึกษำนั้น  

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
X ๑๐๐  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด  

 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
 

๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๓. นโยบำย/ทิศทำงในกำรวำงแผนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๔. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติแผนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  
๕. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
๖. หลักฐำนกำรสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ (ประกอบด้วย 
ชื่อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี/สถำนที่ ประเภทของโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ เป็นต้น) 
๗. หลักฐำนกำรสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๘. แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม 
๙. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  



๑๖๗ 
 

๑๐. รำยงำนสรุปกำรน ำผลประเมินไปวำงแผนพัฒนำ ปรับปรุงกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๘ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๙ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ต่อจ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 
 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๖.๙  ฝวก.ฯ  - เว้นประเมิน - 
 

น้ ำหนัก  : ๑ คะแนน  

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ ๑ - ๓.๙๙ ๔ - ๕.๙๙  ๖ - ๗.๙๙  ๘ - ๙.๙๙  ≥ ๑๐ วทร.ฯ, - 
      รร.สธ.ทร.ฯ,  
      รร.ชต.ฯ  
ฝวก.ฯ -  ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
 

   แสดงถึงคุณภำพของสถำนศึกษำที่มีจ ำนวนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ 
เป็นส่วนหนึ่งในโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือเป็นกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนในด้ำนต่ำง ๆ 
โดยเปรียบเทียบจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ กับจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีกำรศึกษำนั้น  

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ  
  X  ๑๐๐  จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด  

 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๒. รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร/หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๓. นโยบำย/ทิศทำงในกำรวำงแผนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
๔. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติแผนกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ  
๕. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ  
๖. หลักฐำนกำรสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ประจ ำปีกำรศึกษำ (ประกอบด้วย 
ชื่อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี/สถำนที่ ประเภทของโครงกำร/กิจกรรม จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
งบประมำณ เป็นต้น) 
๗. หลักฐำนกำรสรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๘. แบบประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ  
๙. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริม
สุขภำพ  
๑๐. รำยงำนสรุปกำรน ำผลประเมินไปวำงแผนพัฒนำ ปรับปรุงกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 
ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ  
 



๑๖๙ 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรมตัวบ่งช้ีที่ ๖.๗ ถึงตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๙ : 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประกอบด้วย ๓ ด้ำน คือ 

- ด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำร 
- ด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
- ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือก ำหนดผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  
๓. ด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนด 
๔. ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร และรำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำร   
๕. สรุปรำยชื่อและจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในด้ำนต่ำง ๆ  
๖. สรุปรำยชื่อและจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมดทุกด้ำน 
๗. ค ำนวณหำค่ำร้อยละของจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในแต่ละด้ำน ต่อจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน 
ของ รร. ............................ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx  

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗-๖.๙) 
ที ่ ประเภทกจิกรรมด้ำนวชิำกำร หลักสูตร วดป. สถำนที ่
๑     
๒     

 รวม ... กจิกรรม    
ที ่ ประเภทกจิกรรมด้ำนกำรสง่เสริมคณุธรรม 

จริยธรรม 
หลักสูตร วดป. สถำนที ่

๑     
๒     

 รวม ... กจิกรรม    
ที ่ ประเภทกจิกรรมด้ำนกำรสง่เสริมสขุภำพ หลักสูตร วดป. สถำนที ่
๑     
๒     

 รวม ... กจิกรรม    
 รวมทั้งหมด .... กจิกรรม    

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน 
ของ รร. ............................ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๑ 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗-๖.๙) 
ที ่ ประเภทกจิกรรมด้ำนวชิำกำร หลักสูตร วดป. สถำนที ่
๑     
๒     

 รวม ... กจิกรรม    
ที ่ ประเภทกจิกรรมด้ำนกำรสง่เสริมคณุธรรม 

จริยธรรม 
หลักสูตร วดป. สถำนที ่

๑     
๒     

 รวม ... กจิกรรม    
ที ่ ประเภทกจิกรรมด้ำนกำรสง่เสริมสขุภำพ หลักสูตร วดป. สถำนที ่
๑     
๒     

 รวม ... กจิกรรม    
 รวมทั้งหมด .... กจิกรรม    

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                                            ............/............/............ 



๑๗๑ 
 

แบบกรอกข้อมูลสรุปโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผูเ้รียน 
ของ รร. ............................ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx-๒ 

(ส ำหรับตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗-๖.๙) 
ที ่ ประเภทกจิกรรมด้ำนวชิำกำร หลักสูตร วดป. สถำนที ่
๑     
๒     

 รวม ... กจิกรรม    
ที ่ ประเภทกจิกรรมด้ำนกำรสง่เสริมคณุธรรม 

จริยธรรม 
หลักสูตร วดป. สถำนที ่

๑     
๒     

 รวม ... กจิกรรม    
ที ่ ประเภทกจิกรรมด้ำนกำรสง่เสริมสขุภำพ หลักสูตร วดป. สถำนที ่
๑     
๒     

 รวม ... กจิกรรม    
 รวมทั้งหมด .... กจิกรรม    

 

ชื่อผู้บันทึกข้อมูล ……………………………………… 
ต ำแหน่ง .......................................................... 

                                                                         ............/............/............ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 
 

(ตัวอย่ำง)  
แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/กิจกรรมกำรศึกษำดูงำน 

หลักสตูร....................................................ปีกำรศึกษำ..............  
ช่ือโครงกำร/กิจกรรม..................................................... 

วันท่ี .......................... สถำนท่ีดูงำน ............................................ 
ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง  ๓ ตอน เพื่อประโยชน์ในกำร
พัฒนำต่อไป  

๑.  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
       ค ำช้ีแจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่อง  ที่ตรงกับสถำนภำพของผู้ตอบแบบประเมิน 
       นศ.วทร.     นทน.สธ.ทร.    นทน.อส.   
             นทน.นว.    นทน.กล.        นทน.ทป.         นทน.พวช.  

          อำจำรย/์ผู้ควบคุม         บุคลำกรของสถำนศึกษำ/สถำบัน   

๒.  ตอนที่ ๒  ระดับควำมพึงพอใจท่ีมีต่อกำรโครงกำร/กจิกรรมฯ  
 ค ำช้ีแจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในช่องที่ตรงกับควำมพึงพอใจของท่ำนที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมฯ  
 เมื่อ   ๑  หมำยถึง พึงพอใจน้อยท่ีสุด      ๒  หมำยถึง พึงพอใจน้อย               ๓  หมำยถึง พึงพอใจปำนกลำง     
            ๔  หมำยถึง พึงพอใจมำก            ๕  หมำยถึง พึงพอใจมำกท่ีสุด        

ที ่  รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ด้ำนสถำนที่      
 ๑.๑ ควำมเหมำะสมของกำรเลือกสถำนที่      
 ๑.๒ ควำมน่ำสนใจของสถำนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

โครงกำร/กิจกรรม 
     

๒. ห้วงเวลำกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมฯ      

 ๒.๑ ควำมเหมำะสมห้วงเวลำกำรจัด      

 ๒.๒ ระยะเวลำในกำรศึกษำดูงำน      

๓. กำรเดินทำง      
 ๓.๑ ระยะทำง      
 ๓.๒ ควำมปลอดภัยในกำรดินทำง      
 ๓.๓ ควำมพร้อมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในระหว่ำงกำรเดินทำง      

๔. ด้ำนกำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่      
 ๔.๑ กำรประสำนงำนของเจ้ำหน้ำที่โครงกำร/กิจกรรมฯ      
 ๔.๒ กำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่สถำนที่      
 ๔.๓ กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่สถำนที่      
 ๔.๔ กำรให้ค ำแนะน ำหรือตอบข้อซักถำมของเจ้ำหน้ำที่สถำนที่      

๕. ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจ      
 ๕.๑ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้ก่อนกำรอบรม      
 ๕.๒ ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องนี้หลังกำรอบรม      
 ๕.๓ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมฯ สำมำรถบอกประโยชน์และข้อดีได้      
 ๕.๔ ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมฯ สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดได้      



๑๗๓ 
 

- หน้ำ ๒ - 
 

 

๓. ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 
ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่  รำยกำรประเมิน ระดับควำมพึงพอใจ 
   ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๖. ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์      
 ๖.๑ สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน/

ชีวิตประจ ำวันได้ 
     

 ๖.๒ สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่ได้      
 ๖.๓ สำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่ผู้อ่ืนได้      



๑๗๔ 
 

มำตรฐำนท่ี ๗  กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน 
 

 

 

 

 
 

มำตรฐำนที่ ๗ กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน (ส ำหรับสถำนศึกษำ และ ฝวก.ฯ) ประกอบด้วย 
๒ ตัวบ่งชี้ คือ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๗.๑ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ)
หน่วยสนับสนุน : - 

๕ - 

 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ 
หน่วยสนับสนุน : - 

  

๗.๒ (ส ำหรับสถำนศึกษำ) กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลประเมิน
คุณภำพภำยใน 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ)
หน่วยสนับสนุน : - 

๕ - ตัวบ่งชี้ที ่๒๘ 

 (ส ำหรับ ฝวก.ฯ) กำรพัฒนำสถำบันจำกผลประเมินคุณภำพภำยใน 
หน่วยรับผิดชอบ : ฝวก.ฯ 
หน่วยสนับสนุน : - 

  

 สถำนศึกษำ : รวม ๒ ตัวบ่งชี้ ๑๐  
 ฝวก.ฯ : รวม ๒ ตัวบ่งชี้ ๑๐  

 

 

 

 

 สถำบัน/สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพ
ภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนำคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำ โดยจัดให้มีกำรตรวจติดตำมและประเมินคุณภำพ มีกำร
ประเมินประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำสถำบัน/สถำนศึกษำ
และคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ สร้ำงควำมพึงพอใจ ควำมมั่นใจในคุณภำพกำรศึกษำให้กับนักศึกษำ/
นำยทหำรนักเรียน และหน่วยงำนต้นสังกัด  อันจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมของกำรพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สำมำรถรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอกได้ 
 
 
 



๑๗๕ 
 

รำยละเอียดตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๗ กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน 
(๒)  มีหน่วยงำน คณะกรรมกำร และบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ 
(๓)  มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำ ให้กำรสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ 
(๔)  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ  และ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
(๕)  มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำร
เป็นประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำร
ปรับปรุง เพื่อให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ บรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
(๖)  สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร 
(๗)  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เป็น
รำยงำนประเมินคุณภำพ  และมีกำรรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จนถึง ทร. และกองทัพ 
(๘)  มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำและมี
กิจกรรมร่วมกัน 
(๙)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สำมปี 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน 
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ  

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน 
(๒)  มีหน่วยงำน คณะกรรมกำร และบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของสถำบัน 
(๓)  มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำบันให้กำรสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ 
(๔)  มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำร
เป็นประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน  กำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำร
ปรับปรุง  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ บรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
(๕)  สถำบันส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร 
(๖)  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี  ที่เป็น
รำยงำนประเมินคุณภำพ  และมีกำรรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
(๗)  มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับสถำบัน หรือสถำนศึกษำอ่ืน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
(๘)  สถำบันได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบสำมปี 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 

 
 



๑๗๖ 
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี  มี  มี  มี  มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 

 ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๕ - ๖ ข้อ ๗ - ๘ ข้อ  รร.สธ.ทร.,  

      รร.ชต.ฯ  

ฝวก.ฯ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ  มี ๕ ข้อ มี ๖-๗ ข้อ มีครบทุกข้อ ฝวก.ฯ - 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 สถำบัน/สถำนศึกษำมีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสม สอดคล้อง
กับพันธกิจของสถำบัน/สถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน โดยสภำสถำบันหรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ และผู้บริหำรสูงสุดของสถำบัน/
สถำนศึกษำ มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตำมเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ด้วยกำรควบคุม ติดตำม กำรด ำเนินงำนและประเมินคุณภำพ โดยกำร
มีส่วนร่วมของบุคลำกรในทุกภำคส่วนของสถำบัน/สถำนศึกษำ สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ มีกำร
จัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพเสนอต่อสภำสถำบัน หรือคณะกรรมกำรสถำบัน/
สถำนศึกษำ มีกำรน ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำใช้ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เผยแพร่และ
ส่งเสริมงำนประกันคุณภำพให้กับบุคลำกรและหน่วยงำนอื่นสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้  

 ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำน
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำ กำรตรวจ ติดตำมคุณภำพและประเมินคุณภำพ เพ่ือ
กำรพัฒนำคุณภำพผลผลิตและผลลัพธ์  มีกำรประเมินประสิทธิผลของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถรองรับกำรประกันคุณภำพ
ภำยนอกได ้ ระบบประกันคุณภำพภำยใน ประกอบด้วย ๓ ระบบ  

(๑) กำรประเมินคุณภำพ : กระบวนกำรประเมินผลกำรจัดกำรกำรศึกษำ ซึ่งมีกำรติดตำม 
ตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำว่ำเป็นไปตำมที่ก ำหนดหรือไม่  
กระท ำโดยบุคลำกรของสถำบัน/สถำนศึกษำ/หน่วยงำนต้นสังกัด พร้อมทั้งเสนอแนะมำตรกำรเร่งรัดกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อีกทั้งให้มีกำรน ำผลกำรประเมินใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือกำรปรับปรุง
คุณภำพกำรศึกษำต่อไป  โดยต้นสังกัดต้องก ำกับดูแลให้สถำบัน/สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนครอบคลุม
ทุกพันธกิจ รวมทั้งอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 

(๒) กำรพัฒนำคุณภำพ : กระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเข้ำสู่คุณภำพที่สอดคล้องกับ
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ โดยมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ กำรจัดระบบ โครงสร้ำง กำรวำงแผน 
และกำรด ำเนินงำนตำมแผน รวมทั้งสร้ำงจิตส ำนึกร่วมกันให้เห็นว่ำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจะต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  และเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 

(๓) กำรตรวจติดตำมคุณภำพ : กระบวนกำรติดตำมตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติตำม
แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมทั้ง
เสนอแนะมำตรกำรเร่งรัดกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ หมำยถึง สภำพควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนในขั้นตอนสุดท้ำยของแต่ละ
ยุทธศำสตร์ กำรก ำหนดอำจเป็นช่วงเวลำที่ต่ำงกัน ๓ ปี ๕ ปี หรือ ๑๐ ปี เป้ำประสงค์ที่ก ำหนดขึ้นมำ 
ในทำงปฏิบัติควรจะต้องสำมำรถวัดผลได้ตำมสมควร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเป้ำประสงค์ระยะสั้น ซึ่งเป็น



๑๗๗ 
 

เป้ำประสงค์จำกกำรด ำเนินงำนที่เป็นผลงำนประจ ำปี  กำรระบุออกมำเป็นจ ำนวนตัวเลขที่ชัดเจน และ
สำมำรถวัดได้    

ภำรกิจ หมำยถึง หน้ำที่ตำมกฎหมำย ข้อควำมแสดงควำมปรำรถนำ หรือควำมมุ่งหมำยของ
สถำบัน/สถำนศึกษำ บ่งชี้เหตุผลกำรด ำรงอยู่ของสถำบัน/สถำนศึกษำ  ซึ่งเป็นเหตุผลที่สังคมให้กำร
สนับสนุนและยอมรับภำรกิจของสถำบัน/สถำนศึกษำ มีลักษณะเป็นทั้งสำระและควำมผูกพันรับผิดชอบ
ที่ต้องปฏิบัติ 

 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. รวบรวมหลักเกณฑ์ คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมกำร หรือก ำหนดหน่วยงำน/ผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เป็นลำยลักษณ์อักษร 
๓.  แบ่งมอบหน้ำที่ปฏิบัติให้แต่ละฝ่ำยรับผิดชอบ  
๔. มีกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจน ประกอบด้วย  กำรวำงแผน กำร
ด ำเนินกำรตำมแผน กำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุงเพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
๕. ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร หรือจัดประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติ 
๖. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง และรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จนถึง ทร. และ
กองทัพ 
๗. สร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำบัน/สถำนศึกษำ
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
๘. รวบรวมหลักฐำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สำมปี 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑.  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำ และระบุหน้ำที่
ของคณะกรรมกำร 
๒.  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบแต่ละมำตรฐำน และระบุหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
๓.  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบหน่วยงำนย่อย และระบุหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
๔.  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนหรือหน่วยงำนในกำรตรวจติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่
กำรปฏิบัติ 
๕.  รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรทุกคณะกรรมกำรที่มีกำรแต่งตั้ง 
๖.  นโยบำย/ทิศทำงในกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๗.  คู่มือ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์/แนวทำง/วิธีกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ได้แก่ คู่มือกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำของหน่วยงำนต้นสังกัด ของกองทัพเรือ ของ
กระทรวงกลำโหม (สปท.) และหรือของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 
เป็นต้น 
๘.  แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แผนงำนประจ ำปี 
๙.  หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติจัดอบรมให้ควำมรู้/จัดประชุมผู้เรียนและบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำบัน/
สถำนศึกษำให้มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๑๐. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติตัวบ่งชี้ของสถำบัน/สถำนศึกษำ สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ 
ภำรกิจและเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 



๑๗๘ 
 

๑๑. หลักฐำนแสดงกำรอบรม ประชุม สัมมนำ หรือกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรในหน่วยงำนให้
เห็นควำมส ำคัญของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และเก่ียวข้องกับทุกฝ่ำย 
๑๒. หลักฐำนกำรจัดกิจกรรมสร้ำงเครือข่ำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ระหว่ำงสถำบัน/สถำนศึกษำ หรือหน่วยงำนภำยนอกอ่ืน ๆ 
๑๓. รำยงำนผลกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมวงรอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๙ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับสถำนศึกษำ) 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้
เป็นประจ ำทุกปี  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในหรือภำยนอก  ไปจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ 
(๔)  มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและภำยนอก 
(๕)  มีหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดย
ตนเอง 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗.๒ กำรพัฒนำสถำบันจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
(ตัวบ่งชี้ส ำหรับ ฝวก.ฯ) 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  :  
(๑) มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบัน ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องน่ำเชื่อถือเป็นประจ ำทุกปี       โดย
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำบัน 
(๒) มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในหรือภำยนอก ไปจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน 
(๓) มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ 
(๔) มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน หรือกำรบริหำรของสถำบัน อันเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและภำยนอก 
(๕) มีหน่วยงำนให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำบัน ไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดยตนเอง 
 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ ม ี๓ ข้อ ม ี๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 

      รร.สธ.ทร.,  

      รร.ชต.ฯ  

ฝวก.ฯ มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ ม ี๓ ข้อ ม ี๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ฝวก.ฯ - 
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี  : 
 สถำบัน/สถำนศึกษำด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มีกำรจัดท ำ
รำยงำนประเมินตนเอง เป็นไปตำมระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน ที่แสดงถึงศักยภำพกำร



๑๘๐ 
 

พัฒนำคุณภำพของสถำบัน/สถำนศึกษำ โดยมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ   มีกำรพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน กำรบริหำรของหน่วยงำนในสถำบัน/สถำนศึกษำ มีกำรสนับสนุนและพัฒนำในส่วนที่
สถำบัน/สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้ 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง หมำยถึง รำยงำนสัมฤทธิผลกำรด ำเนินงำนในรำยปีของสถำบัน/
สถำนศึกษำ ซึ่งถือว่ำเป็นรำยงำนกำรประเมินตนเองที่สถำบัน/สถำนศึกษำ เสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ 

รำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนย่อย หมำยถึง รำยงำนสัมฤทธิผลกำรด ำเนินงำนใน
รำยปีของหน่วยงำนย่อยในสถำบัน/สถำนศึกษำ ซึ่งจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน  
ที่หน่วยงำนย่อยนั้นรับผิดชอบ  เพ่ือรำยงำนเสนอต่อผู้บริหำรสถำบัน/สถำนศึกษำ โดยผู้บังคับบัญชำ
ของหน่วยงำนย่อยนั้น เป็นผู้ลงนำมในรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนย่อย ซ่ึงกำรรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของทุกหน่วยงำนย่อยในสถำบัน/สถำนศึกษำ จะต้องมีกำรรวบรวมสรุปผล วิเครำะห์ 
และสังเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนทั้งหมด เพ่ือจัดท ำเป็นรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบัน /
สถำนศึกษำต่อไป   

แผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เป็นแผนระยะยำว (๔ - ๕ ปี) ทีส่ถำบัน/สถำนศึกษำ
จัดท ำขึ้นอย่ำงเป็นระบบ บนพ้ืนฐำนของข้อมูลของสถำบัน/สถำนศึกษำ โดยทุกภำคส่วนในองค์กร       
มีส่วนร่วม เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนบริหำรงำนภำยในสถำบัน/สถำนศึกษำ โดยอำศัยข้อมูลจำกผลกำร
ประเมินที่ผ่ำนมำ เช่น ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ในรำยงำนผลประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วย  
ต้นสังกัด ในรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. และผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ผลประเมินหลักสูตร  ผลประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ ผลประเมิน
กำรใช้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้  ผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน /
สถำนศึกษำที่มีผลกระทบต่อสถำบัน/สถำนศึกษำ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องค ำนึงให้ครอบคลุมทุกภำรกิจ/    
พันธกิจของสถำบัน/สถำนศึกษำ และทุกมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ประกอบด้วย เป้ำหมำย ยุทธศำสตร์ และแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ ครอบคลุมกำรพัฒนำ       ทุก
โครงกำร/กิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของกำรจัดกำรศึกษำ และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจำกทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง น ำไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร/กิจกรรม ที่ก ำหนดอย่ำง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมำตรฐำนหลักสูตร   

แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี เป็นแผนระยะสั้น ๑ ปี ทีส่ถำบัน/สถำนศึกษำจัดท ำข้ึนโดยดึงข้อมูลจำก
แผนแม่บทหรือแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือใช้ในกำรวำงแผนบริหำรงำนภำยในสถำบัน /
สถำนศึกษำ ในระยะเวลำ ๑ ปีกำรศึกษำ ซึ่งจะต้องมีกำรก ำหนดโครงกำร/กิจกรรมที่จะปฏิบัติอย่ำง
ชัดเจนภำยในปีกำรศึกษำนั้น ว่ำจะต้องพัฒนำเรื่องใดบ้ำง โดยกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของโครงกำร/กิจกรรมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม สำมำรถด ำเนินกำรได้จริง มีวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน เวลำ และผู้รับผิดชอบ รวมถึง งป./แหล่งที่มำของงบประมำณ (ถ้ำมี) กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำน ถือว่ำเป็นขั้นตอนที่ส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรวำงแผน เพ่ือให้มีควำมเข้ำใจและน ำไปปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรน ำแผนปฏิบัติงำนไปด ำเนินงำนครอบคลุมถึงกำรสร้ำงตัวชี้วัด      
ให้สอดคล้องกันระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ  ในกำรน ำแผนไปปฏิบัตินั้น อำจจ ำเป็นต้องให้กำรอบรมเฉพำะ
ทำงแก่บุคลำกร หรืออำจจ ำเป็นต้องมีกำรสรรหำบุคลำกรใหม่ด้วย 
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กำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน หมำยถึง กำรทีส่ถำบัน/สถำนศึกษำจะต้องแสดงควำม  มี
มำตรฐำนและคุณภำพ ด้วยกำรเป็นประชำคมแห่งกำรสร้ำงควำมรู้และองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้          ที่
มีขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำสังคมและพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น กำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำ จึงเป็นกำรประกันคุณภำพเพ่ือควำมรู้สู่ควำมเป็นเลิศและกำรประกัน
คุณภำพเพ่ือผู้เรียน หัวใจของระบบประกันคุณภำพที่ดี คือ กำรใช้ระบบและกระบวนกำรประกัน
คุณภำพในกำรสร้ำงประชำคมที่มีวัฒนธรรมในกำรเรียนรู้ และตรวจสอบกำรท ำงำนของตนเองเพ่ือผู้อ่ืน
อยู่เสมอ ซึ่งจะน ำไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ที่เป็นพลวัต เปลี่ยนแปลงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เผยแพร่ข่ำวสำรทั่วทั้งสถำบัน/สถำนศึกษำ พร้อมกับมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรท ำงำนทุกด้ำน       
แบบมืออำชีพ ที่สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้ทุกขั้นตอน มีกลไกรับฟังผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทั้งภำยใน
และภำยนอกสถำนศึกษำ เพ่ือน ำข้อคิดเห็นจำกทุกฝ่ำยที่มีส่วนร่วมมำใช้ในกำรก ำกับแนวทำงกำร
ประกันคุณภำพของสถำบัน/สถำนศึกษำ  

 รูปแบบและขั้นตอนกำรเขียนแผนพัฒนำคณุภำพกำรศึกษำ 
 กำรประเมินสถำนกำรณ์และแนวโน้ม 
 วิเครำะห์โอกำส ภำวะคุกคำม จุดแข็ง และจุดอ่อน ( SWOT analysis) 
 ก ำหนด วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ ปรัชญำ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ นโยบำยของหน่วย  
 ก ำหนดยุทธศำสตร์/นโยบำยเฉพำะด้ำน 
 ก ำหนดเป้ำหมำย กลยุทธ์/มำตรกำร/วิธีกำรด ำเนินงำนอย่ำงกว้ำง ๆ ในยุทธศำสตร์ 
 ก ำหนดแผนงำน 
 ก ำหนดโครงกำรประกอบแผนงำน 
 ก ำหนดกิจกรรมในโครงกำร 
 จัดท ำเป็นแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (แผนระยะยำว) 
 จัดท ำเป็นแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  (แผนระยะสั้น) 
 เสนอ (ร่ำง) แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือขออนุมัต ิ

 รูปแบบกำรเขียนแผนงำน 
 สถำนกำรณ์และแนวคิด 
 ภำรกิจ 
 วิสัยทัศน์  
 วัตถุประสงค์  
 เป้ำหมำย 
 แนวควำมคิดในกำรปฏิบัติ/มำตรกำร 
 โครงกำรประกอบแผนงำน 
 ผู้รับผิดชอบแผนงำน  
 ตำรำงแผนปฏิบัติงำน และงบประมำณ 
 งบประมำณค่ำใช้จ่ำย   
 กำรประเมินผล  
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
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 รูปแบบกำรเขียนโครงกำร  ควรมีองค์ประกอบที่ส ำคัญ ดังนี้  
 ๑. ชื่อโครงกำร 
  ชื่อกิจกรรม (ถ้ำมี) 

 กำรตั้งชื่อโครงกำร/กิจกรรม ต้องมีควำมหมำยชัดเจน เหมำะสม และเฉพำะเจำะจง เป็นที่
เข้ำใจได้ง่ำย ชื่อโครงกำร/กิจกรรมจะบ่งบอกให้ทรำบว่ำจะท ำสิ่งใดบ้ำง ท ำเพ่ืออะไร ชื่อโครงกำร/
กิจกรรมโดยทั่วไปจึงควรจะต้องแสดงลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ ลักษณะเฉพำะของโครงกำร/กิจกรรม 
และจุดมุ่งหมำยของโครงกำร/กิจกรรมนั้น ๆ   
 ๒. หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม ระบุหน่วยงำนต้นสังกัดที่รับผิดชอบในกำรจัดท ำ
โครงกำร/กิจกรรมนั้น ๆ  
 ๓.  หลักกำรและเหตุผล  
   หลักกำร เป็นกำรน ำเสนอที่มำของโครงกำร/กิจกรรมโดยค ำนึงถึงกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบำยทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องกับจุดมุ่งหมำยในกำรจัดกำรศึกษำ หรือกระแสสังคมที่เกี่ยวข้อง 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถำบัน/สถำนศึกษำ เป็นต้น  
   ส่วนเหตุผล เป็นกำรน ำเสนอข้อควำมที่สนับสนุนหรือยืนยัน โน้มน้ำวให้เห็นว่ำโครงกำร /
กิจกรรมมีควำมจ ำเป็นอย่ำงไร หำกไม่ด ำเนินกำรจะมีผลเสียหำยต่อคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงไร และหำก
ด ำเนินกำรแล้วจะเป็นผลดีต่อคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงไร ในส่วนนี้หำกน ำเสนอข้อมูลสนับสนุน         เชิง
ปริมำณหรือคุณภำพ และข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินภำยใน และภำยนอกของ สมศ. ไว้ด้วย ก็จะเป็น
หลักฐำนแสดงถึงควำมตระหนักและควำมพยำยำมของสถำบัน/สถำนศึกษำ ซึ่งจะช่วยให้โครงกำร/
กิจกรรมนั้น ๆ มีควำมส ำคัญและและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ๔. วัตถุประสงค์ เป็นกำรระบุสิ่งที่ตองกำรจะใหเกิดผลในแตละโครงกำร/กิจกรรมสำมำรถ
ตรวจวัดพฤติกรรมได ้ 
 ๕.  เป้ำประสงค์ เป็นส่วนที่บอกให้ทรำบถึงผลที่จะเกิดขึ้นจำกกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม 
โดยระบุเป็นข้อ ๆ ประมำณ ๑ - ๓ ข้อ ก ำหนดให้เป็นรูปธรรม สำมำรถวัดและปฏิบัติได้  
 ๖. กลุ่มเป้ำหมำย เป็นกำรบ่งบอกว่ำผลลัพธ์ที่ต้องกำรให้เกิด เกี่ยวข้องกับคนกลุ่มใด เช่น 
นักเรียน อำจำรย์ ผู้บริหำร หรือบุคลำกร  

๗.  ค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด  ควรระบุ ๒ ประเด็น ที่สอดคล้องกับเป้ำประสงค์/วัตถุประสงค์ของ
โครงกำร/กิจกรรม หรือน ำมำจำกเกณฑ์กำรประเมินของตัวบ่งชี้ ซึ่งมี ๒ ลักษณะ คือ 
  ๗.๑  ค่ำเป้ำหมำยเชิงปริมำณ  เป็นค่ำเป้ำหมำยที่แสดงผลเชิงตัวเลข 
  ๗.๒  ค่ำเป้ำหมำยเชิงคุณภำพ เป็นค่ำเป้ำหมำยที่ระบุคุณภำพที่รองรับหลักกำรและเหตุผล 
หรือประโยชน์ของโครงกำร/กิจกรรม 
 ๘. ลักษณะโครงกำร/กิจกรรม เป็นกำรระบุว่ำโครงกำร/กิจกรรมนั้น ๆ เป็นประเภท เช่น          กำร
ประชุม/สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกปฏิบัติ กำรทดสอบ เป็นต้น 
 ๙. วิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน  เป็นกำรแสดงรำยละเอียดแสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติ
ของโครงกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญเพ่ือให้งำนบรรลุเป้ำประสงค์/วัตถุประสงค์ โดยระบุให้ชัดเจนว่ำ “จะท ำ
อะไร ใครเป็นผู้ท ำ ท ำที่ไหน ท ำอย่ำงไร เริ่มต้นเมื่อใด เสร็จสิ้นเมื่อใด ได้ผลประกำรใด” ซึ่งอำจท ำเป็น
ตำรำงรำยละเอียดของวิธีด ำเนินกำร/ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนก็ได้ 
 ๑๐. ระยะเวลำกำรด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรม เป็นกำรก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร/
กิจกรรม ตั้งแต่เริ่มต้นโครงกำร/กิจกรรม จนเสร็จสิ้นโครงกำร/กิจกรรม โดยระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่มต้น
และเสร็จสิ้นโครงกำร/กิจกรรม 



๑๘๓ 
 

๑๑. สถำนที่ด ำเนินงำน  ระบุสถำนที่ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม เช่น ห้องเรียน หมวดวิชำ แผนก 
ห้องประชุม กอง ของสถำบัน/สถำนศึกษำ/หน่วยจัดกำรศึกษำ หรือภำยนอกสถำบัน/สถำนศึกษำก็ได้ 
เป็นต้น 

๑๒. งบประมำณ เป็นกำรประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้นตลอดโครงกำร/กิจกรรม  ซึ่งควรจ ำแนก
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยให้ชัดเจน กำรระบุยอดงบประมำณ ควรระบุแหล่งที่มำของงบประมำณด้วย รวมทั้ง
อำจระบุทรัพยำกรอ่ืนที่ต้องกำร เช่น คน วัสดุ เป็นต้น  

๑๓.  กำรประเมินผล ระบุประเด็นที่ส ำคัญ ๆ เช่น ประเมินประเด็นส ำคัญอะไรบ้ำง ประเมินโดยใคร 
ใช้รูปแบบหรือแนวทำงอย่ำงไร เครื่องมือเก็บข้อมูลเป็นแบบใด เป็นต้น 

๑๔. ผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรม  ระบุผู้รับผิดชอบโครงกำร/กิจกรรมนั้น ๆ ให้ชัดเจนว่ำเป็นใคร 
มีต ำแหน่งใด ทั้งต ำแหน่งปกติ หรือต ำแหน่งที่ได้รับกำรแต่งตั้งในงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

๑๕. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ ระบุให้ชัดเจนว่ำเมื่อโครงกำร/กิจกรรมสิ้นสุด จะเกิดประโยชน์
อะไรบ้ำง ทั้งประโยชน์หรือผลที่ได้โดยตรงและโดยอ้อม ทั้งนี้ไม่ใช่กำรน ำวัตถุประสงค์มำเขียนเป็น
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

๑๖. แผนปฏิบัติงำน (ถ้ำมี) ลงรำยละเอียดถ้ำมีขั้นตอนกำรปฏิบัติมำกและใช้ระยะเวลำนำน 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำบัน/สถำนศึกษำ และเสนอขอควำม
เห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๒. ประชุมพิจำรณำวิเครำะห์ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและภำยนอก    
เพ่ือน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ภำยนอก มำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี/โครงกำร/กิจกรรมฯ  
๓. จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่มีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแต่ละโครงกำร  ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 
๔. ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี   
๕. รวบรวมหลักฐำนกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของสถำบัน/สถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำก
กำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก 
๖. รวบรวมหลักฐำนที่มีหน่วยงำนให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำบัน/สถำนศึกษำไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดยตนเอง 
 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑.  รำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนย่อย  
๒.  รำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำบัน/สถำนศึกษำ และหลักฐำนแสดงกำรน ำเสนอผู้บริหำรและ
หน่วยงำนต้นสังกัด 
๓.  หลักฐำนแสดงกำรรับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ตำมวงรอบ 
(ย้อนหลัง ๓ ปี) 
๔.  รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 
๕.  รำยงำนสรุปผลกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกกำรประเมินภำยในและภำยนอกไปวำง
แผนกำรจัดท ำเป็นแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำ 



๑๘๔ 
 

๖.  รำยงำนกำรสรุปผลควำมส ำเร็จที่เกิดจำกกำรประเมินภำยในหรือภำยนอกที่น ำมำวำงแผนพัฒนำ
ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของหน่วยงำนย่อยในสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๗.  หลักฐำนแสดงกำรเสนอควำมต้องกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนต้นสังกัด และหลักฐำนแสดง
ว่ำหน่วยงำนต้นสังกัดได้ให้กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน/
สถำนศึกษำในด้ำนต่ำง ๆ 
๘.  ฐำนข้อมูลที่จัดเก็บข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำ (ด้ำนก ำลังพล 
อำจำรย์ ผู้เรียน งบประมำณ งำนวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำร ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ฯลฯ)    
ให้เป็นไปตำมรำยมำตรฐำนกำรศึกษำ และตำมตัวบ่งชี้ ที่สะดวกต่อกำรอ้ำงอิง สืบค้น และเผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ของสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๙.  หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติแผนและได้รับจัดสรรงบประมำณในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำร/
กิจกรรมต่ำง ๆ ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำศักยภำพของบุคลำกร 
๑๐. หลักฐำนแสดงกำรอนุมัติให้จัดอบรมให้ควำมรู้แก่ผู้บริหำร อำจำรย์ และบุคลำกรได้ตระหนักถึง
ควำมส ำคัญของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ จนท ำให้งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของ
ภำระงำน 
๑๑. แบบประเมินควำมพึงพอใจทุกโครงกำร/กิจกรรมที่มีต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ของสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๑๒. รำยงำนสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจทุกโครงกำร/กิจกรรมที่มีต่อกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำ 
๑๓. รำยงำนสรุปผลกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจทุกโครงกำร/กิจกรรมที่มีต่อกำรด ำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน/สถำนศึกษำ ที่ได้มีกำรน ำไปวำงแผนพัฒนำปรับปรุงโครงกำร/
กิจกรรม 
๑๔. แบบประเมินโครงกำร/กิจกรรมงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๑๕. รำยงำนสรุปผลประเมินโครงกำร/กิจกรรมงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ (ประกอบด้วย กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผลส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนบรรลุงำนตำมเป้ำหมำยตำมแผน       ที่
ก ำหนด งบประมำณ และข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงครั้งต่อไป ฯลฯ) 
๑๖. รำยงำนสรุปกำรน ำผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมประกันคุณภำพกำรศึกษำ ที่ได้มีกำรน ำไป
วำงแผนพัฒนำปรับปรุงโครงกำร/กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอตัลักษณ์*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ส ำหรับสถำนศึกษำ)  ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้  คือ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๑ อัตลักษณ์ผู้เรียน (ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ)   
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน  : - 

๕ - ตัวบ่งชี้ที ่๒๙ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 17 

๒   เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ (ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นหรือจุดเด่น
ของสถำนศึกษำ) ที่ส่งผลสะท้อนควำมเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ   
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน  : - 

๕ - ตัวบ่งชี้ที ่๓๐ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 18 

 สถำนศึกษำ : รวม ๒ ตัวบ่งชี้ ๑๐  
 ฝวก.ฯ : รวม ๐ ตัวบ่งชี้ -  

 

 
 
 
 
 

 กำรประเมินอัตลักษณ์ผู้เรียน ที่สถำนศึกษำก ำหนดขึ้น ซึ่งอัตลักษณ์ (Identity) หมำยถึง ผลที่
เกิดขึ้นกับผู้เรียนตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ   
ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ และหน่วยงำนต้นสังกัด  เป็นกำรประเมินผลว่ำ
ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตำมสำระที่ก ำหนดไว้ในปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  หรือไม่  
ขั้นตอนกำรก ำหนดอัตลักษณ์ ควรมีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ควำมเป็นมำของสถำนศึกษำ และ
เจตนำรมณ์ในกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ  แล้วก ำหนดอัตลักษณ์ที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะต้องมีก่อนที่จะ
ส ำเร็จกำรศึกษำ ที่ผ่ำนกำรประชำพิจำรณ์ร่วมกันระหว่ำงผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมกำรส่งเสริม 
พัฒนำ และประเมินอย่ำงเป็นระบบ 
        กำรประเมินเอกลักษณ์สถำนศึกษำ ที่สถำนศึกษำก ำหนดขึ้น ซึ่งเอกลักษณ์ (Uniqueness) 
หมำยถึง ควำมส ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของ
สถำนศึกษำ หรือควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ  
   ทั้งนี้อัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน/
สภำกำรศึกษำ และหน่วยงำนต้นสังกัด   
 
  
 
 



๑๘๖ 
 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำร 
จัดตั้งสถำนศึกษำ 
 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

(๑)  มีกำรก ำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนของสถำนศึกษำที่เหมำะสมและปฏิบัติได ้
(๒)  มีแผนงำน/โครงกำร ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด
และระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
(๓)  มีคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่
ก ำหนดไว้  
(๔)  มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อำจำรย์ ผู้บริหำร มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
(๕)  ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ บรรลุตำมเป้ำหมำยไม่น้อย
กว่ำร้อยละ ๘๐  

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ ม ี๓ ข้อ ม ี๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 

      รร.สธ.ทร.,  

      รร.ชต.ฯ  

ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำย : 
 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งสถำนศึกษำก ำหนดเป็นอัตลักษณ์ตำมปรัชญำ ปณิธำน 
วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์กำรจัดตั้งของสถำนศึกษำ 

 อัตลักษณ์ (Identity) หมำยถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์     พันธ
กิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ ที่ได้รับกำรอนุมัติผ่ำนควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
สภำกำรศึกษำ และหน่วยงำนต้นสังกัด  อัตลักษณ์เป็นตัวบ่งชี้ที่เป็นผลสืบเนื่องมำจำกกำรประเมินรอบ
หนึ่งและรอบสองที่ผ่ำนมำ ที่ได้มีกำรตรวจสอบปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถำนศึกษำ ว่ำมี
กำรก ำหนดไว้หรือไม่เท่ำนั้น ซึ่งในทำงปฏิบัติทุกสถำนศึกษำจะต้องก ำหนดไว้ตั้งแต่เมื่อก่อตั้งสถำนศึกษำ 
ส่วนกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำมและรอบสี่ จะประเมินผลว่ำผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตำม
สำระที่ก ำหนดไว้ในปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือไม ่

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. ประชุมก ำหนดและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอัตลักษณ์ผู้เรียน 
๒. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมรองรับ ก ำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนควำมเป็นอัตลักษณ์ และ          ค่ำ
เป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
๔. เสนอแผนงำน โครงกำร ให้คณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
๕. เสนอขออนุมัติโครงกำร/กิจกรรมฯ  
๖. คณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบประชุมเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ 



๑๘๗ 
 

๗. จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม ประเมินและวิเครำะห์ผล 
๘. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมและประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม วันเวลำ สถำนที่ 
จ ำนวนและรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (ควำมส ำเร็จ
ของงำน บรรลุ/ไม่บรรลุตำมตัวชี้วัด ผลประเมินควำมพึงพอใจ สรุปปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ) 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. แผนงำน โครงกำร และกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของผู้เรียน ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ พร้อมทั้งมีกำร
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยที่ชัดเจน โดยที่อัตลักษณ์ของผู้เรียนและโครงกำรนี้ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ  
๒. รำยงำนกำรประชุมของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ ที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอัตลักษณ์ผู้เรียนและ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
๓. รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนของสถำนศึกษำ 
๔. หลักฐำนกำรติดตำมงำนในโครงกำร/กิจกรรมเป็นระยะ ๆ  
๕. แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/กิจกรรม (ว่ำบรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ หรือไม่ และประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่
กองทัพ)  
๖. แบบประเมินติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ว่ำผู้เรียนมีคุณลักษณะที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ ปรัชญำ 
ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ หรือไม่)    
๗. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/สรุปผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำร/กิจกรรมตำมตัวบ่งชี้ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
๘. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงถึงกำรเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม จำกกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
๙. เอกสำรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๘ 
 

ตัวบ่งชีเ้อกลักษณ์  ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นหรือจุดเด่นของสถำนศึกษำ ที่ส่งผลสะท้อนควำมเป็น 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรประเมิน : 
(๑) มีกำรก ำหนดเอกลักษณ์สถำนศึกษำที่เหมำะสมและปฏิบัติได้  
(๒) มีแผนงำน/โครงกำร ที่ส่งเสริมให้สถำนศึกษำมีเอกลักษณ์ตำมที่ก ำหนดไว้ รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด
และระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
(๓) มีคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนงำน  
ที่ก ำหนดไว้  
(๔) มีกำรส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อำจำรย์ประจ ำ ผู้บริหำร มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  
(๕) ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ บรรลุตำมเป้ำหมำย  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ ม ี๓ ข้อ ม ี๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 

      รร.สธ.ทร.,  

      รร.ชต.ฯ  

ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี้ :  
 สถำนศึกษำมีเอกลักษณ์ที่สะท้อนควำมโดดเด่น/ควำมช ำนำญ/ควำมเชี่ยวชำญ ตำมปรัชญำ 
ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์กำรจัดตั้งและบริบทของสถำนศึกษำ 

  เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมำยถึง ควำมส ำเร็จตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถำนศึกษำ หรือควำมส ำเร็จของสถำนศึกษำ เป็นกำรเปิดโอกำสให้
สถำนศึกษำได้เลือกน ำเสนอและเผยแพร่ศักยภำพที่ตนมี ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ  ทั้งนี้ต้องได้รับกำร
อนุมัติเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ และต้นสังกัด   

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. ประชุมก ำหนดและพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเอกลักษณ์สถำนศึกษำ 
๒. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมรองรับ ก ำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนควำมเป็นอัตลักษณ์ และ          
ค่ำเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
๓. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 
๔. เสนอแผนงำน โครงกำร ให้คณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
๕. เสนอขออนุมัติโครงกำร/กิจกรรมฯ  
๖. คณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบประชุมเพื่อด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้ 
๗. จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ผู้เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม ประเมินและวิเครำะห์ผล 
๘. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมและประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วม



๑๘๙ 
 

โครงกำร/กิจกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม วันเวลำ สถำนที่ 
จ ำนวนและรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (ควำมส ำเร็จ
ของงำน บรรลุ/ไม่บรรลุตำมตัวชี้วัด ผลประเมินควำมพึงพอใจ สรุปปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ) 

ตัวอย่ำงข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. แผนงำน โครงกำร และกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่แสดงถึง เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ       
พร้อมทั้งมีกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยที่ชัดเจน โดยที่ เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำและโครงกำรนี้ ต้องได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ สภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ  
๒. รำยงำนกำรประชุมของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ ที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบอัตลักษณ์ผู้เรียนและ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ  
๓. รำยงำนกำรประชุมประจ ำเดือนของสถำนศึกษำ 
๔. หลักฐำนกำรติดตำมงำนในโครงกำร/กิจกรรมเป็นระยะ ๆ  
๕. แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/กิจกรรม  
๖. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/สรุปผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำร/กิจกรรมตำมตัวบ่งชี้ พร้อมเอกสำร
หลักฐำนประกอบ 
๗. เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙๐ 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรสง่เสริม*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (ส ำหรับสถำนศึกษำ)  ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้  คือ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้

ของ สปท./ 
สมศ. 

๑ มำตรกำรส่งเสริม ภำยในสถำนศึกษำ 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๕ - ตัวบ่งชี้ที ่๓๑ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 19 

๒ มำตรกำรส่งเสริม ภำยนอกสถำนศึกษำ 
หน่วยรับผิดชอบ : ทุกสถำนศึกษำ (วทร.ฯ, รร.สธ.ทร.ฯ, รร.ชต.ฯ) 
หน่วยสนับสนุน : - 

๕ - ตัวบ่งชี้ที ่๓๒ 
- ตัวบ่งชี้ที่ 20 

 สถำนศึกษำ : รวม ๒ ตัวบ่งชี้ ๑๐  
 ฝวก.ฯ : รวม ๐ ตัวบ่งชี้ -  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำเป็นผู้เลือกประเด็นและก ำหนด
แนวทำงพัฒนำเพ่ือร่วมกันชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำสังคม ตำมนโยบำยของรัฐหรือของประเทศ  
ซึ่งสำมำรถปรับเปลี่ยนตำมกำลเวลำและปัญหำสังคมที่เปลี่ยนไป  โดยมีเป้ำหมำยที่แสดงถึงควำมเป็น    
ผู้ชี้น ำสังคมและแก้ปัญหำสังคมของสถำนศึกษำในกำรชี้น ำเรื่องต่ำง ๆ เช่น กำรส่งเสริมและสืบสำนโครงกำร
มำจำกพระรำชด ำริ ควำมรักชำติ บ ำรุงศำสนำ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ สุขภำพ ค่ำนิยมและจิตสำธำรณะ 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์  ผู้ด้อยโอกำสและผู้สูงอำยุ นโยบำยรัฐบำล เศรษฐกิจ กำรพร้อมรับกำรเป็นสมำชิก
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน พลังงำน สิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ควำมฟุ่มเฟือย กำรแก้ปัญหำควำม
ขัดแย้ง สร้ำงสังคมสันติสุขและควำมปรองดอง  ตลอดจนกำรน้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง
ให้เป็นสถำนศึกษำพอเพียงแบบอย่ำง ฯลฯ สำมำรถปรับเปลี่ยนไปตำมกำลเวลำ ตำมยุคสมัย หรือตำม
นโยบำยภำครัฐ เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองนโยบำยกำรขับเคลื่อนคุณภำพโดยรวม 

 ทั้งนี้กำรก ำหนดประเด็นแนวทำงพัฒนำเพ่ือร่วมกันชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำสังคม ต้อง
ได้รับกำรอนุมัติจำกสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ และต้นสังกัด   
 
 



๑๙๑ 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑ มำตรกำรส่งเสริม (ภำยในสถำนศึกษำ)  
 

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ :  

 ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน (CEFR) 
Common European Framework of Reference For Languages หรื อ(LCPT) American Language 
Course Placement Test หรือ  (ECL) English Comprehension Level Test ต่อจ ำนวนผู้ เ รี ยน
ทั้งหมด  โดยก ำหนดเกณฑ์ผ่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ใช้คะแนนของกำรสอบ ALCPT หรือ ECL 
หรือเทียบเท่ำ (อ้ำงบันทึก ยศ.ทร. (กองกำรศึกษำ โทร.๕๓๕๐๙) ที่ กห ๐๕๓๔/๒๕๒๙ ลง ๒๓ ก.ย.๕๓ 
เรื่อง ขออนุมัติโครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษข้ำรำชกำร ทร. ที่เสนอ ทร.) ดังนี้  
  นักศึกษำหลักสูตร วทร.  เกณฑผ์่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ALCPT เท่ำกับ ร้อยละ ๗๐ 
  นทน.หลักสูตร สธ.ทร.     เกณฑผ์่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ALCPT เท่ำกับ ร้อยละ ๗๐ 
  นทน.หลักสูตร อส.       เกณฑผ์่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ALCPT เท่ำกับ ร้อยละ ๖๐ 
  นทน.หลักสูตร นว.  เกณฑผ์่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ALCPT เท่ำกับ ร้อยละ ๗๐ 
  นทน.หลักสูตร กล.     เกณฑผ์่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ALCPT เท่ำกับ ร้อยละ ๗๐ 
  นทน.หลักสูตร ทป.      เกณฑผ์่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ALCPT เท่ำกับ ร้อยละ ๖๐ 
  นทน.หลักสูตร พวช.     เกณฑผ์่ำนกำรทดสอบภำษำอังกฤษ ALCPT เท่ำกับ ร้อยละ ๕๐ 

วิธีค ำนวณ 
  

 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
X ๑๐๐ จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

 

 

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ ๑๐ ของจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : 
 ผู้เรียนมีควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง 
สำมำรถสื่อสำรและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนำนำประเทศ 

  มำตรกำรส่งเสริม หมำยถึง แนวทำงชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำง ๆ  

  มำตรกำรส่งเสริมภำยในสถำนศึกษำ หมำยถึง สถำนศึกษำก ำหนดแนวทำงชี้น ำ ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำง ๆ  โดยมุ่งเน้นให้สถำนศึกษำเป็นผู้ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ต้องได้รับกำร
อนุมตัิจำกคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ และต้นสังกัด   
  ในกำรประเมินคุณภำพรอบสี่ เป็นกำรประเมินเพ่ือวัดควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะกำรใช้
ภำษำอังกฤษของผู้เรียน เพ่ือรองรับกำรก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ตำมนโยบำยของรัฐบำล 

  เกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ  
๑. ตำมเกณฑ์ มำตรฐำน  CEFR (Common European Framework of Reference for 

Languages) กรอบมำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป (CEFR : 
(Common European Framework of Reference for Languages) เป็ นกำรก ำหนดมำตรฐำน
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ ของประชำกรของประเทศในกลุ่มสหภำพยุโรป เพ่ือให้โรงเรียนทุก  ๆ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages


๑๙๒ 
 

โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชำติสมำชิกในสหภำพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอ ำนวยกำรเรียน
กำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ ที่มุ่งเน้นในกำรพัฒนำ “ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ (English Proficiency)” 
ให้กับประชำกรของตนเอง เพ่ือให้ประชำกรของทุก ๆ ประเทศในสหภำพยุโรป สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ 
เป็นภำษำกลำง ในกำรสื่อสำร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ควำมรู้ต่ำง  ๆ ตลอดจนสำมำรถ
ประสำนงำนเพ่ือด ำเนินธุรกรรม และธุรกิจใด ๆ ร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยปัจจุบัน กรอบ
มำตรฐำนควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่ำเป็นมำตรฐำนในกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียน
ภำษำอังกฤษที่ได้รับกำรยอมรับจำกทั่วโลก โดยกรอบมำตรฐำน CEFR ได้แบ่งควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษเป็น ๖ ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 Proficient User : 

 C1 (Mastery) : สำมำรถเข้ำใจภำษำอังกฤษผ่ำนกำรฟัง และกำรอ่ำนได้อย่ำงคล่องแคล่ว 
ครบถ้วน สำมำรถสรุปใจควำม จำกกำรรับฟัง และกำรอ่ำนจำกแหล่งข้อมูลหลำย ๆ แหล่งได้ สำมำรถ
น ำเสนอควำมคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่ำง ๆ ได้อย่ำงคล่องแคล่ว สำมำรถแนะน ำพูดคุย
ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้อย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชำติ 

 C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : สำมำรถเข้ำใจควำมหมำยที่แท้จริง 
ในประโยคภำษำอังกฤษที่มีควำมซับซ้อนได้ สำมำรถพูดคุยภำษำอังกฤษได้เป็นธรรมชำติ โดยมีกำร
ติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษในสังคม กำรเรียนหนังสือ และกำรประกอบอำชีพ  
ได้อย่ำงถูกต้อง คล่องแคล่ว สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษที่มีโครงสร้ำงประโยคที่มีควำมซับซ้อนในกำรสื่อสำร
ได ้
 Independent User : 

 B2 (Vantage) :  สำมำรถเข้ำใจใจควำมส ำคัญของภำษำอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วนของ
ข้อเท็จจริง และอำรมณ์ควำมรู้สึกของภำษำได้ โดยเฉพำะภำษำอังกฤษท่ีมีควำมเกี่ยวข้องกับอำชีพ และ
ควำมสนใจของตนเอง สำมำรถพูดคุยภำษำอังกฤษได้ค่อนข้ำงเป็นธรรมชำติ ในระดับที่สำมำรถสื่อสำร
กับเจ้ำของภำษำได้ โดยไม่ท ำให้คู่สนทนำเกิดควำมเครียด 

 B1 (Threshold) :  สำมำรถเข้ำใจใจควำมส ำคัญของภำษำอังกฤษในโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ใน
เรื่องที่ตนเองมีควำมคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ท ำงำน โรงเรียน เวลำว่ำง ฯลฯ สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษใน
กำรเดินทำงได้ สำมำรถสร้ำงประโยคพ้ืนฐำนในกำรสื่อสำรในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ สำมำรถเล่ำเรื่อง
เกี่ยวกับประสบกำรณ์ เหตุกำรณ์ ควำมมุ่งหวังของตนเองเป็นภำษำอังกฤษได้ สำมำรถอธิบำยเหตุผล 
และควำมคิดเห็นของตนเองสั้น ๆ ได ้
 Basic User : 

 A2 (Waystage) : สำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อย ๆ ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว กำรซื้อสินค้ำ กำรเดินทำง ฯลฯ ได้ สำมำรถสื่อสำรภำษำอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ ำวันได้ สำมำรถอธิบำยควำมต้องกำรของตนเองโดยใช้ประโยคพ้ืนฐำนได้ 

 A1 (Breakthrough) : สำมำรถเข้ำใจประโยคภำษำอังกฤษที่ต้องใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 
โดยเฉพำะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สำมำรถแนะน ำตนเอง และผู้อ่ืนได้ สำมำรถถำม
ตอบค ำถำมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สำมำรถโต้ตอบด้วย
ภำษำอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนำพยำยำมช่วยพูดอย่ำงช้ำ ๆ ชัด ๆ 

๒. ตำมเกณฑ์มำตรฐำน ALCPT : American Language Course Placement Test หรือ 
ECL : English Comprehension Level Test 
 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp


๑๙๓ 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. จัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนมำตรกำรส่งเสริมภำยในสถำนศึกษำ (กำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษให้กับผู้เรียน) ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ พร้อมระบุจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
๓. จัดประชุมคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
๔. เสนอแผนงำน โครงกำรให้คณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
๕. ขออนุมัติจัดโครงกำร/กิจกรรม พร้อมระบุรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
๖. จัดท ำประเมินควำมพึงพอใจ ที่มีต่อสถำนศึกษำในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม  แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน 
และวิเครำะห์ผลฯ 
๗. น ำนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียน ทดสอบภำษำอังกฤษที่หน่วยงำนกลำง คือ ศภษ.ยศ.ทร. 
๘. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษจ ำแนกตำม
หลักสูตร และประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม วันเวลำ สถำนที่ จ ำนวนและรำยชื่อผู้เข้ำร่วม โครงกำร/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (ควำมส ำเร็จของงำน บรรลุ/ไม่บรรลุตำมตัวชี้วัด ผลประเมิน
ควำมพึงพอใจ สรุปปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสถำนศึกษำ (กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษให้กับผู้เรียน) โดยได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ และคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ 
๒. รำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ ที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนด
ประเด็นในกำรช่วยเหลือสังคมของสถำนศึกษำ  
๓. หลักฐำนกำรติดตำมงำนในโครงกำร/กิจกรรมเป็นระยะ ๆ  
๔. รำยงำนผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษของนักศึกษำ/นำยทหำรนักเรียนเป็นรำยบุคคล จำก ศภษ.
ยศ.ทร. 
๕. แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 
๖. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/สรุปผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำร/กิจกรรม ว่ำบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
หรือไม่   
๗. เอกสำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 
 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒ มำตรกำรส่งเสริมภำย (นอกสถำนศึกษำ) ผลกำรชี้น ำและ/หรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำน 
ต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ  

น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน  

เกณฑ์กำรประเมิน : 
(๑) มีแผนงำน/โครงกำรในกำรช่วยเหลือชุมชน/สังคมรอบสถำนศึกษำ/ชุมชนในค่ำยทหำร รวมทั้ง       
มีกำรก ำหนดตัวชี้วัด และระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐  
(๒) มีคณะกรรมกำรในกำรด ำเนินงำน มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือด ำเนินกำรตำมแผนงำนที่
ก ำหนดไว้  
(๓) มีกำรส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน  
(๔) มีผลประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี - ดีมำก (≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕) 
(๕) มีผลควำมร่วมกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงำนอ่ืนในกองทัพ ในกำรป้องกัน แก้ปัญหำ 
และ/หรือกำรพัฒนำตำมบริบทของพ้ืนที่ อย่ำงน้อย ๑ ประเด็น  
 

ส ำหรับ เกณฑ์ประเมิน หน่วยรับผดิชอบ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ หลัก สนับสนุน 

สถำนศึกษำ มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ ม ี๓ ข้อ ม ี๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ วทร.ฯ, - 

      รร.สธ.ทร.,  

      รร.ชต.ฯ  

ฝวก.ฯ - ได้รับกำรยกเว้นไม่ประเมิน -   
หมำยเหต ุ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน หรือต่ ำกว่ำระดับคะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐   

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี : 

 สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนในกำรช่วยเหลือชุมชน/สังคมรอบสถำนศึกษำ เช่น กำรชี้แนะ 
ป้องกัน และ/หรือแก้ปัญหำสังคม ที่สอดคล้องกับนโยบำยของกองทัพ/ภำครัฐ สภำพเศรษฐกิจ ชุมชน 
สังคม และจังหวัด 

  มำตรกำรส่งเสริมภำยนอกสถำนศึกษำ หมำยถึง สถำนศึกษำก ำหนดแนวทำงชี้น ำ ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำง ๆ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลหรือองค์กรภำยนอก หรือชุมชน/สังคม เป็น     
ผู้ได้รับประโยชน์ โดยสถำนศึกษำเลือก/ก ำหนดประเด็นในกำรช่วยเหลือสังคมให้ชัดเจน ทั้งนี้ต้องได้รับ
กำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ และต้นสังกัด   

หมำยเหตุ  โครงกำร/กิจกรรมในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (ภำยนอกสถำนศึกษำ) ไม่นับซ้ ำกับโครงกำร/
กิจกรรมในมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม : 
๑. ประชุมก ำหนดประเด็นในกำรช่วยเหลือสังคม และจัดท ำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุน 
ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ ๘๐ พร้อมระบุจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ก ำหนดผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  
๓. จัดประชุมคณะกรรมกำร/ผู้รับผิดชอบด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
๔. เสนอแผนงำน โครงกำรให้คณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
๕. ขออนุมัติจัดโครงกำร/กิจกรรม พร้อมระบุรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 



๑๙๕ 
 

๖. เชิญผู้แทนหน่วยงำนภำยนอกเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม และขอรับกำรสนับสนุนประชำสัมพันธ์
โครงกำร/กิจกรรม  
๗. จัดท ำประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีต่อสถำนศึกษำในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม  
แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน และวิเครำะห์ผลฯ 
๘. จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรม และประเมินควำมพึงพอใจของผู้ที่เข้ำร่วม
โครงกำร/กิจกรรม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรม วันเวลำ สถำนที่ 
จ ำนวนและรำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน (ควำมส ำเร็จ
ของงำน บรรลุ/ไม่บรรลุตำมตัวชี้วัด ผลประเมินควำมพึงพอใจ สรุปปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ) 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. แผนงำน โครงกำรที่แสดงถึงกำรชี้น ำ ช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหำให้สังคม โดยได้รับควำมเห็นชอบจำก
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ หรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
๒. รำยงำนกำรประชุมของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ ที่พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรก ำหนด
ประเด็นในกำรช่วยเหลือสังคมของสถำนศึกษำ  
๓. หลักฐำนกำรติดตำมงำนในโครงกำร/กิจกรรมเป็นระยะ ๆ  
๔. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน/สรุปผลกำรด ำเนินกำรของโครงกำร/กิจกรรม ว่ำบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน
หรือไม่  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน/คนในสถำบัน หรือไม่ อย่ำงไร 
พร้อมเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
๕. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงถึงกำรเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือ
สังคม จำกกำรด ำเนินงำนของโครงกำร/กิจกรรม 
๖. แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจกรรม 
๗. แบบประเมิน/แบบส ำรวจติดตำมผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชน หรือสังคม 
(เป็นกำรประเมินซ้ ำ) 
๘. หนังสือตอบขอบคุณจำกหน่วยงำน/องค์กรทีส่ถำนศึกษำไปให้ควำมช่วยเหลือ 
๙. หลักฐำน เอกสำร ข้อมูลที่แสดงถึงกำรได้รับกำรยกย่องระดับชำติ หรือนำนำชำติ 
๑๐. เอกสำรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

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

 

 


