
๔๕ 

บทที่ ๔ 
ค ำอธิบำยรำยมำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน  

................................... 
มำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพศิษย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

มำตรฐำนที่ ๑ ดำ้นคุณภำพศษิย ์ประกอบด้วย ๕ ตวับ่งชี ้คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า 

น้้าหนัก 
การเทียบเคียงตัวบ่งชี้ 

ของกองทัพ ของ สมศ. 
๑. ผู้เรียนเป็นคนดี ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ 1 
๒. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ 2 
๓. ผู้เรียนมีผลงานที่น้าไปใช้ประโยชน์  
    (ส้าหรับ รร.นวก.ฯ รร.ดย.ฯ รร.ชอร.ฯ และ รร.อล.ฯ) 

๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ 3 

๓.*ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
    (ส้าหรับ รร.ชุมพลฯ รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.พธ.ฯ  
    และ รร.ขส.ฯ) 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ 2 

๔. ศิษย์เก่าท้าประโยชน์ให้กับสถานศึกษา ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ 4 
๓๓.** ผลประเมินความพึงพอใจที่หน่วยผู้ใช้มีต่อ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา 

๕ - - 

รวมน้ ำหนัก ๒๕ ๒๐ ๒๐ 

 

  สถานศึกษาด้าเนินการรับผู้เรียนที่มีคุณสมบัติ และจ้านวนตามแผนการรับผู้เรียนเข้าเรียน 
สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพเรือ และสถานศึกษาผลิตผู้ส้าเร็จการศึกษาได้ตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ในด้านวิชาการ/วิชาชีพ มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ/หรือภาษาต่างประเทศ 
มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้  สามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า และมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งคุณลักษณะด้านการทหาร มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ สามารถเสียสละเพ่ือประเทศชาติและราชบัลลังก์ ด้ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้วิชาพ้ืนฐาน วิชาการทหารและอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ มีวินัยทหารและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มีภาวะผู้น้า (ในระดับหมู่) ซื่อสัตย์  
สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตส้านึกในความเป็นทหารและรู้รักสามัคคี มีความเข้มแข็ง 
อดทน และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ด้ารงตนอยู่ในหลักธรรมศาสนา ยึดมั่นในปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง และเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับกองทัพและชุมชน  
อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้เรียนมีการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 
สังคม หรือชุมชน รวมทั้งศิษย์เก่าที่ส้าเร็จการศึกษากลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในก าร
พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ให้การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ และ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา 



๔๖ 

รำยละเอียดตัวบ่งช้ีในมำตรฐำนที่ ๑ ด้ำนคุณภำพศิษย ์ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนทุกชั้นปี/ทุกระดับ/ทุกสาขา ที่ท้างาน ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญ
ประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่ำ ๔๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ้านวนผู้เรียนทั้งหมด (๒ คะแนน) 
 

จ้านวนผู้เรียนทุกชั้นปี/ทุกระดับ/ทุกสาขา ที่ท้างาน ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์  
(นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง/ป ี X ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนทั้งหมด  
 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๙๐ ของจ้านวนผู้เรียนทั้งหมด เท่ำกับ        
๒ คะแนน 

 ๒. ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนทุกชั้นปี/ทุกระดับ/ทุกสาขา ที่มีคะแนนความประพฤติและคะแนน
การประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก ตามที่สถาบันก้าหนด ต่อจ้านวนผู้เรียน
ทั้งหมด (๓ คะแนน) โดยที่ 
   เกณฑ์ดี : ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนความประพฤติและคะแนนการประเมินค่าฯ ≥ ร้อยละ ๘๐ 
ของคะแนนเต็ม 
   เกณฑ์ดีมาก : ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนความประพฤติและคะแนนการประเมินค่าฯ ≥ ร้อยละ 
๙๐ ของคะแนนเต็ม 
 

จ้านวนผู้เรียนทุกชั้นปี/ทุกระดับ/ทุกสาขา ทีมี่ค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนความประพฤติและ
คะแนนการประเมินค่าฯ อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก X ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนทั้งหมด  

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนผู้เรียนทั้งหมด เท่ำกับ        
๓ คะแนน 

หมำยเหตุ    

 ๑.  การท้างาน ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ตรวจสอบจากหลักฐาน เช่น 
ค้าสั่งให้ผู้เรียนไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตอบสนองต่อภารกิจของกองทัพ สังคม และประเทศชาติ หรือ 
portfolio ของผู้เรียนที่แสดงการท้างาน ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ ที่มีลายมือชื่อรับรองจากผู้แทน
หน่วยงานที่ไปท้ากิจกรรม หรือผู้บริหารสถานศึกษา 
 ๒.  การนับจ้านวน ให้นับทั้งผู้ท้ากิจกรรมและผู้ร่วมกิจกรรม 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า มีผู้เรียนท้าร้ายร่างกายผู้อ่ืน ลักทรัพย์  
ล่วงละเมิดทางเพศ เล่นการพนัน หรือค้ายาเสพติด ฯลฯ โดยครู/อาจารย์ และผู้บริหาร มิได้ด้าเนินการ
แก้ไขและป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดซ้้า 

 



๔๗ 

ค ำอธิบำย 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด ปฏิบัติตาม
ค้าสั่งผู้บังคับบัญชาทางทหาร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีน้้าใจไมตรี มีจิตอาสา 
และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่าง ๆ อาทิ วินัย สติ กตัญญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน        
ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ ผ่านการท้างาน ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ และการปฏิบัติตามค้าสั่งผู้บังคับบัญชา
ทางทหาร เป็นต้น 

 คะแนนความประพฤติและคะแนนการประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร  ยศ.ทร. ก้าหนดให้ใช้
ค่าเฉลี่ยผลรวมคะแนนความประพฤติและคะแนนความเหมาะสม  โดยที ่
 - คะแนนความประพฤติ หมายถึง คะแนนความประพฤติ ในแบบ ยศ.๕ ใช้ช่อง (ฉ)*  
 - คะแนนการประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร หมายถึง คะแนนความเหมาะสม ในแบบ ยศ.๕ 
ใช้ช่อง (ช)*  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. ออกแบบและจัดท้า portfolio ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒. ขออนุมัติจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี พร้อมระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. ขออนุมัติ/มีค้าสั่งน้าผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ พร้อมระบุรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 
๔. บันทึกข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี ลงใน portfolio ของผู้เรียน 
๕. จัดท้ารายงานสรุปผลจ้านวนผู้เรียนทุกชั้นปี ที่ท้างาน ท้ากิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร)    
ไม่น้อยกว่า ๔๐ ชั่วโมง/ปี 
๖. จัดท้าตารางสรุปค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนความประพฤติกับคะแนนความเหมาะสมของผู้เรียน    
ทุกชั้นปี 
๗. จัดท้ารายงานสรุปผลจ้านวนผู้เรียนทุกชั้นปี ที่มีค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนความประพฤติกับคะแนน
ความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก ตามที่สถานศึกษาก้าหนด 

ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรม 

๑. กิจกรรมบ้าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่  
๒.  กิจกรรมบริจาคโลหิต 
๓.  โครงการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ (เช่น ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การสอนท้าอาหาร/เครื่องดื่ม การแสดง
ดนตรีบ้าบัด) 
๔.  โครงการจิตอาสา (เช่น ช่วยเหลือเด็กพิการทางสมอง/ผู้สูงอายุ ช่วยเหลือน้้าท่วม) 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๒. บันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี 
๒.  ค้าสั่ง/บันทึกสั่งการให้ผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม พร้อมรายชื่อผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 
๓.  หลักฐาน/หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
๔.  หนังสือตอบขอบคุณ/ใบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยผู้เรียนที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
๕.  แบบเสนอผลการสอบความรู้ (แบบ ยศ.๕) 



๔๘ 

๖.  รายงานสรุปผลจ้านวนผู้เรียนที่มีค่าเฉลี่ยผลรวมของคะแนนความประพฤติกับคะแนนความ
เหมาะสม อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมาก ตามท่ีสถานศึกษาก้าหนด 
๗.  portfolio ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 



๔๙ 

แบบฟอร์มบันทึกผูเ้รียนเป็นคนดีผำ่นกำรเข้ำร่วมกิจกรรม (รำยบุคคล) 
ชื่อ ........................  นามสกุล  .....................  ชั้นปีที่ ... พรรค-เหล่า/สาขาวชิา ...................... 

ปีการศึกษา ๒๕xx  
 

 ที่ วัน เด ือน ป ี เวลา จ้านวน 
ชม. 

กิจกรรมทีป่ฏบิัต ิ สถานที ่ ผลที่เกิดจากการปฏบิัติ/สงัคม/
บ้าเพ็ญประโยชน ์

ลายมือผู้รับรอง/ 
ระบุหลักฐานอ้างอิง 

๑.         

๒.        

๓.        

๔.        

๕.        

รวมทั้งหมด ... ชม.     

 
          หมายเหตุ    

กรณีที่ ๑ สถานศึกษาให้ผูเ้รียนออกไปท้ากิจกรรมภายนอกสถานศึกษา ผู้รับรอง หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา  โดยใช้หลักฐานตัวอนุมตัิ/สั่งการ 
ในกรณีเร่งด่วน ให้ผู้ที่รับรองสามารถรับรองแทนผู้บริหารสถานศึกษา (ส้าหรับ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. คือ ตร.กนร.ฯ และส้าหรับสถานศึกษาอื่น ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมาย (ช้ันยศตั้งแต่ น.ท.ขึ้นไป) หรืออ้าง
หนังสืออนุมัติให้ท้ากิจกรรม 

กรณีที่ ๒ ผู้เรียนที่บ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์/จิตอาสาด้วยตนเอง  ให้หน่วยงาน/องค์กร/บุคคล ที่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์นั้น ๆ เป็นผู้รับรอง  หรือในกรณีที่ไม่มีผู้รับรอง ต้องมีหลักฐานที่
สามารถใช้อ้างอิงการบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์นั้นได้ โดยระบุชื่อ โทรศัพท์ ท่ีอยู่ ของผู้ที่อ้างอิง ให้สามารถติดต่อได้ 

 
 
 
 

(ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑/ม.๑ คุณภาพศิษย์) 
(กรอกข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี) 



๕๐ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผู้เรียนเป็นคนดีผ่ำนกำรเข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
ของ รร. ................ ประจ้าปกีารศึกษา ๒๕xx 

ที ่ ยศ - ชื่อ - สกุล ชั้นปี พรรค-เหล่า/ 
สาขาวิชา 

จ้านวน  
ชม. 

จ้านวน ชม.ในการท้ากิจกรรม ≥ ๔๐ ชม. 
ครบ ไม่ครบ 

๑.       
๒.       
๓.       
       
 รวม .... คน ... คน 
 จ้านวนผู้เรียนที่ท้ากิจกรรมครบ ≥ ๔๐ ชม.  
 จ้านวนนักเรียนทั้งหมด  
 คิดเป็นร้อยละ  

 
 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                 จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                           ....../....../..... 
 
 
 

  

(ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑/ม.๑ คุณภาพศิษย์) 
(กรอกข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี) 



๕๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน 

๑. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเป้าหมายของสถานศึกษา (๑ คะแนน) 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

เท่ำกับ ๑ คะแนน 

๒. มีผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง ที่สะท้อนความรู้ ความสามารถทาง
วิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางทหาร ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก      
(๑ คะแนน) 

๓. ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลการทดสอบ PM-test/M-test มีค่า T-Score 
≥ 40.00 ต่อจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด (๑ คะแนน) (ยศ.ทร. ก้าหนดให้ใช้คะแนนผลสอบรวบ
ยอดทางทฤษฎี ตามประกาศ ยศ.ทร. เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพของ นรจ. นดย. และ นรช.อร. พ.ศ.๒๕๕๖) 

 

กรณีท่ี ๑ : ส้าหรับ รร.นวก.ศวก.พร. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. และ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๙๐ ของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 
เท่ำกับ ๑ คะแนน 

กรณีที่ ๒ : ส้าหรับ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. รร.นย.ศฝ.นย. รร.อล.กวก.อล.ทร. 
รร.พธ.พธ.ทร. และ รร.ขส.กวก.ขส.ทร.  

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๙๐ ของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 
เท่ำกับ ๒ คะแนน 
 

 ๔. ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)/ 
มาตรฐานวิชาชีพทางทหาร (MQ) หรือสอบผ่านเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรฯ ต่อจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย
ทั้งหมด (๑ คะแนน) (ยศ.ทร. ก้าหนดใช้คะแนนผลสอบรวบยอดภาคปฏิบัติ หรือข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพของหน่วยงานกลาง) 

 กรณีท่ี ๑ : ส้าหรับ รร.นวก.ศวก.พร. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. และ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๙๐ ของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 
เท่ำกับ ๑ คะแนน 
  โดยที่ รร.นวก.ศวก.พร. ใช้ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง 

 จ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ที่มีผลการทดสอบ PM-test/M-test  
หรือสอบผ่านเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรฯ  X ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

จ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)/ 
มาตรฐานวิชาชีพทางทหาร (MQ) หรือสอบผ่านเพ่ือรับใบประกาศนียบัตรฯ X ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 



๕๒ 

         รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ใช้ผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง 
         รร.ชอร.กศษ.กพชอร. ใช้ผลการสอบ V-Net ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา 
(สทศ.) 

กรณีที่ ๒ : ส้าหรับ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. รร.นย.ศฝ.นย. รร.อล.กวก.อล.ทร. 
รร.พธ.พธ.ทร.  และ รร.ขส.กวก.ขส.ทร.  
  ของดประเมินเกณฑ์ในข้อ ๔. และน้าไปเป็นตัวเทียบเคียงแทนในตัวบ่งชี้ที่ ๓* 

 ๕. การมีงานท้าและ/หรือศึกษาต่อจากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศของผู้ส้าเร็จ
การศึกษา (๑ คะแนน) 
 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
เท่ำกับ ๑ คะแนน 

เงื่อนไข  :  คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า 

 ๑. มีอัตราการออกกลางคัน (Dropout Rate) ของผู้เรียนไม่ลดลง (ไม่นับกรณีลาออกเพ่ือไป
ศึกษาต่อ) หรือ  
 ๒. มีอัตราการส้าเร็จการศึกษา (Success Rate) ของผู้เรียนในแต่ละรุ่น น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 

ค ำอธิบำย 

 ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายมีความรู้ ความสามารถ ตามที่หลักสูตรก้าหนด และมีคุณลักษณะที่       
พึงประสงค์ สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ 

PM-test (มาจาก Professional Military Test)/M-test (มาจาก Military Test) เป็นข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพที่แต่ละเหล่าทัพเป็นผู้ก้าหนด ถือเป็นการสอบวัดความรู้ ความสามารถรวบยอดตลอด
หลักสูตร เน้นการวัดผลทางทฤษฎี ซึ่ง ยศ.ทร. ก้าหนดให้ใช้คะแนนผลสอบรวบยอดทำงทฤษฎี ตาม
ประกาศ ยศ.ทร. เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพของ นรจ. นดย. และ นรช.อร. พ.ศ.๒๕๕๖) 

 คะแนน T-Score หมายถึง คะแนนมาตรฐานที่แปลงมาจากคะแนนมาตรฐานซี เพ่ือแก้
จุดอ่อนบางประการของคะแนนมาตรฐานซี (แก้ปัญหาในกรณีที่ข้อสอบยากหรือง่ายเกินไป) เป็นคะแนน
ที่ได้จากการเปรียบเทียบคนอ่ืนในกลุ่มเดียวกัน ท้าให้สามารถวัดได้ว่าผู้เข้าสอบมีความสามารถเป็น
อย่างไรเมื่อเทียบกับผู้เข้าสอบในวิชาเดียวกันทั้งหมด สามารถบอกได้ว่ามีคนเก่งกว่าเรากี่คน และเราท้า
คะแนนสูงกว่าผู้อื่นกี่คน 

 คะแนนมาตรฐานที (T-Score) ค้านวณไดจ้ากสูตรต่อไปนี้ 
 

               T  = 50 + 10Z 
 

และ         Z  =    
เมื่อ   Z   คือ   คะแนนมาตรฐานซี  

 จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาที่มีงานท้าและ/หรือศึกษาต่อฯ  
X ๑๐๐ 

จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาทั้งหมด 



๕๓ 

       X   คือ   คะแนนแต่ละคน  
         คือ   ค่าเฉลี่ย (Mean) 
       S   คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ซ่ึงมีสูตร    S =  
 

กรอบมาตรฐานวิชาชีพ (Vocational Qualifications : VQ) หรือมาตรฐานวิชาชีพทางทหาร 
(Military Vocational : MQ) หมายถึง กรอบที่ใช้วัดทักษะ ความสามารถของผู้ส้าเร็จการศึกษาตาม
สาขาวิชาชีพ  ในที่นี้ถ้าหลักสูตรของสถานศึกษาใด ได้รับการรับรองเทียบคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษา 
หรือสถาบันอ่ืนที่เป็นที่ยอมรับ ให้ใช้ผลการทดสอบจากองค์กรหรือหน่วยงานกลางที่เป็นผู้ก้าหนด
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ แต่ถ้าไม่ได้เข้าสอบจากหน่วยงานกลาง ให้ใช้คะแนนผลสอบรวบยอดภาคปฏิบัติ 
หรือข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทางตามที่สถานศึกษาก้าหนด โดยได้รับการยอมรับจากหน่วย      
ต้นสังกัด 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. ก้าหนดเกณฑ์ผ่านด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ตามเป้าหมายของสถานศึกษา 
๒. จัดทดสอบประเมินผลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ตามที่สถานศึกษาก้าหนด 
(อาจเป็นคะแนนจากผลการสอบวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์สารสนเทศ หรือจัดสอบให้กับผู้เรียน   
ชั้นปีสุดท้าย หรือประเมินผลจากงานมอบ) 
๓. รวบรวมหลักฐานที่ผู้ เรียนชั้นปีสุดท้ายได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง ที่สะท้อนความรู้  
ความสามารถทางวิชาการ/ทางวิชาชีพ/ทางทหาร ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือ
องค์กรภายนอก 
๔. จัดท้าโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ส้าหรับผู้เรียนชั้นปสีุดท้าย และการรายงานสรุปผล 
๕. จัดทดสอบผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ตามคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ (VQ)/มาตรฐานวิชาชีพ
ทางทหาร (MQ) และการรายงานสรุปผล โดย 

- รร.นวก.ศวก.พร. ใช้ผลการทดสอบรวบยอดภาคปฏิบัติ หรือข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพของ
หน่วยงานกลาง 
    - รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ใชผ้ลการทดสอบทักษะความสามารถทางดนตรี 
 - รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ใช้ผลการทดสอบ V-Net ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา (สทศ.) 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๒.  รายงานสรุปผลการทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย 
๓. รางวัล/โล่/เกียรติบัตรที่ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายได้รับจากการประกวด/แสดงผลงาน 
๔. รายงานสรุปผลการทดสอบ M-test ของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย 
๕. รายงานสรุปผลการสอบ MQ ของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย 
๖. หนังสือส่งตัว/ค้าสั่งบรรจุผู้ส้าเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ 
๗. รายงานสรุปผลการลาออก/สอบตกของผู้เรียนในแต่ละปี 
๘. หลักฐานแสดงการอนุมัติตัดสินผลการสอบความรู้และแบบเสนอผลการสอบความรู้ (แบบ ยศ.๕) 
ประจ้าปีการศึกษา  



๕๔ 

๙. รายงานสรุปผลคะแนนความประพฤติ/การประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ของผู้ส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา  
๑๐. ตัวอย่างโปรแกรม excel แปลงคะแนนดิบเป็นคะแนน (T-Score) (โปรแกรมอยู่ในผนวก ข ท้ายเล่ม
ของคู่มือฯ) 

 

ตัวอย่ำงกำรแปลงคะแนนดิบ เป็นคะแนนมำตรฐำน Z และคะแนน T-Score 
โดยใช้โปรแกรม Excel 

ที ่
 
 

รำยช่ือ 
 
 

คะแนนดิบ 
( X ) 

 

คะแนน
เฉลี่ย 
( ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำน 
( SD. ) 

Z 
 =  

(X-  )/SD. 

T  
=  

10Z+50 
1  นรจ. ก 62 78.20 8.52 -1.90 30.99 
2  นรจ. ข 80 78.20 8.52 0.21 52.11 
3  นรจ. ค 90 78.20 8.52 1.38 63.85 
4  นรจ. ง 70 78.20 8.52 -0.96 40.38 
5  นรจ. จ 70 78.20 8.52 -0.96 40.38 
6  นรจ. ฉ 85 78.20 8.52 0.80 57.98 
7  นรจ. ช 86 78.20 8.52 0.92 59.15 
8  นรจ. ซ 79 78.20 8.52 0.09 50.94 
9  นรจ. ฌ 80 78.20 8.52 0.21 52.11 

10 นรจ. ญ 80 78.20 8.52 0.21 52.11 

 X (Mean) 78.20     n ≥ 40.00 9 
  SD. 8.52     N รวม 10 
     ร้อยละ 90.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีผลงานท่ีน้าไปใช้ประโยชน์ 
 

(ส้าหรับ รร.นวก.ศวก.พร. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. และ รร.อล.กวก.อล.ทร.) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย    
ที่ได้รับรางวัล/น้าไปใช้ประโยชน์ ต่อจ้านวนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย
ทั้งหมด (๕ คะแนน) 

    

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๙๐ ของจ้านวนโครงงานทางวิชาชีพหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด เท่ำกับ ๕ คะแนน 

 ก้าหนดระดับคุณภาพของผลงาน/รางวัล ดังนี้ 

หมำยเหตุ  :  
๑. ก้าหนดจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายต่อโครงงานฯ ๑ ชิ้น ไม่เกิน ๑๐ คน (สปท. ก้าหนด     

ไม่เกิน ๖ คน) 
๒. ส่วน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. รร.นย.ศฝ.นย. รร.พธ.พธ.ทร. และ 

รร.ขส.กวก.ขส.ทร. ขอเว้นประเมินตัวบ่งชี้นี้ เนื่องจากในหลักสูตรไม่ได้ก้าหนดให้นักเรียนท้าโครงงาน 
และขอใช้ตัวบ่งชี้เทียบเคียง คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๓* แทน ในหน้าที่ ๖๐ 

เงื่อนไข  : ไม่มี 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีกระบวนการสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้สร้างนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และ
งานวิจัย อย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถเผยแพร่/น้าไปใช้ประโยชน์และ     
ใช้งานได้จริง อันเป็นองค์ประกอบส้าคัญของการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์        
ภูมิปัญญา เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ให้หลากหลายทันสมัย สามารถน้าไปพัฒนาหน่วยงาน กองทัพ สังคม 
ประเทศชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 ผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย มีโครงงานทางวิชาชีพ/สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล/น้าไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงงาน/โครงการ โดยจะต้องมีหลักฐานการรับรองการน้าไปใช้ประโยชน์        
ที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่น้าไปใช้ประโยชน์โดยตรง หรือรับรองโดยผู้บริหารสถานศึกษา 

  

                ผลรวมถ่วงน้้าหนักโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของ 
ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ได้รับรางวัล/น้าไปใช้ประโยชน์ X ๑๐๐ 

จ้านวนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 
 

ระดับกำรน ำไปใช้ประโยชน์/รำงวัล ค่ำน้ ำหนัก 
ภายในสถานศึกษา ๐.๒๕ 

สถานศึกษาอ่ืน ๐.๕๐ 
หน่วยงานอื่นทั้งในและนอกกองทัพ ๐.๗๕ 

กองทัพ/ชาติ/นานาชาติ ๑.๐๐ 



๕๖ 

  ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่มีการน้าไปใช้ประโยชน์สะท้อนถึงคุณภาพของ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา  ในการเป็นผู้น้าทางความคิดเชิงสร้างสรรค์ การน้าเสนอผลงานและภูมิปัญญา โดย
เปรียบเทียบจ้านวนผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่น้าไปใช้ประโยชน์กับจ้านวนผู้ส้าเร็จ
การศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 

  งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ดัดแปลง หรือผลงานอ่ืน ๆ รวมทั้ง
งานวิจัยที่มีการศึกษาค้นคว้าจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร ที่แสดงถึงความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม     
มีหลักฐานชัดเจน หรือ เป็นการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับในระดับกองทัพ ระดับชาติ
และนานาชาติ หรืองานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถใน
การบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ ผลงานดนตรี ศิลปะ และผลงานออกแบบที่มีคุณค่า
และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

  งำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง การน้าผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส้าเร็จการศึกษา
ที่มีการน้าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ สามารถน้าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย มีการ
น้าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน น้าไปสู่การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ดัดแปลง 
หรือผลงานอ่ืน ๆ ในกองทัพหรือในชุมชน โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน้าไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง ตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน/สถาบันที่เกี่ยวข้อง
และ/หรือมีชื่อเสียงระดับกองทัพ ระดับชาติหรือนานาชาติ 

  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรน ำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์  หรือ
งำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชาติ  หรือนานาชาติ
ภายนอกสถานศึกษาที่มีการน้านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัยของสถานศึกษา     
ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน้า
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค ์หรืองานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  หน่วยงำนหรือองค์กรระดับกองทัพ ระดับชำติ หรือนำนำชำติ หมายถึง หน่วยงานราชการ
ระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือองค์กรกลางระดับกองทัพ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

  กำรนับจ ำนวนผลงำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์  ให้นับเฉพาะผลงานที่เป็นของผู้ส้าเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น โดยสามารถนับรวมผลงานสร้างสรรค์ของผู้ส้าเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีแรกของ
การศึกษาได้ ทั้งนี้ จะนับเมื่อผลงานสร้างสรรค์ ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษร
ว่ามีการน้าไปใช้ประโยชน์แล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผลงานเป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การคิดค้น ดัดแปลง 
ที่เป็นผลงานเดิม แต่น้าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับเป็นการใช้ประโยชน์เพียงครั้งเดียว ยกเว้น
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้้ากัน 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าโครงการจัดท้าผลงานของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย 
๒. จัดท้าโครงการประกวดผลงานของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายภายในสถานศึกษา  
๓. จัดกิจกรรมส่งผลงานของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย เข้าประกวดระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ 



๕๗ 

๔. จัดท้าหนังสือรับรองการน้าโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ไปใช้
ประโยชน์  โดยผู้บริหารสถานศึกษา ในกรณีที่เป็นการใช้ประโยชน์ภายในสถานศึกษา 
๕. จัดท้ารายงานสรุปผลการจัดท้าโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ได้รับ
รางวัล/น้าไปใช้ประโยชน์ โดยคิดค่าถ่วงน้้าหนัก  

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๒. เอกสารโครงงาน/ชิ้นงานของผู้เรียน 
๓. รายงานสรุปผลการจัดท้าโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ได้รับรางวัล/
น้าไปใช้ประโยชน์ 
๔. รางวัล/โล่/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ได้รับ จากการท้าโครงงานทาง
วิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ 
๕. หนังสือรับรองการน้าโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ไปใช้ประโยชน์  
โดยหน่วยงานที่น้าไปใช้ประโยชน์โดยตรง หรือผู้บริหารสถานศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลงำนของผู้เรียนและกำรน ำไปใช้ประโยชน ์
ของ รร. ....................... ประจ้าปกีารศึกษา ๒๕xx 

ที ่ ช่ือผลงาน/โครงงาน ช่ือเจ้าของผลงาน ช้ันปี/พรรค-
เหล่า/สาขา 

การน้าไปใช้ประโยชน์/รางวัล 
ในสถาน 
ศึกษา 
(๐.๒๕) 

สถาน 
ศึกษาอื่น 
(๐.๕๐) 

หน่วย 
งานอ่ืน 
(๐.๗๕) 

กองทัพ/ชาติ/
นานาชาติ 

(๑) 

วดป. สถานที่ ระบุช่ือรางวัล/
หน่วยงานเจ้าของ

รางวัล 
๑.           
๒.           
๓.           
           
 รวม ... ช้ิน   รวม ... ช้ิน รวม ... ช้ิน รวม ... ช้ิน รวม ... ช้ิน    
 ถ่วงน้ ำหนัก        
 ผลรวมถ่วงน้ ำหนัก     
 คิดเป็นร้อยละ     

 

 
                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 

                                                                 จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                           ....../....../..... 
 
 
 

 

(ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๓/ม.๑ คุณภาพศิษย์) 
(กรอกข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี) 



๕๙ 

(ตัวอย่าง)  
หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งำนสร้ำงสรรค์/งำนวิจัย 

ของผู้เรียน 
 
ชื่อสถานศึกษา ......................................................................................................................................................  
ที่ตั้ง.................................................................................................. ......โทรศัพท์................................................. 

 ขอรับรองว่าผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย เรื่อง..................................... 
ซึ่งเป็นผลงานของ.............................ชั้นปีที่..............พรรค-เหล่า/สาขาวิชา........................ภาคเรียนที่...............
ปีการศึกษา.......................มีการใช้ประโยชน์  (เชิงวิชาการ/เชิงสาธารณะ/เชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/อ่ืน ๆ .......
ระบุ)........................ โดยเริ่มน้ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันที่..........เดือน.....................พ.ศ. ........................ .......... 
 ทั้งนี้ผลจากการที่...............(สถานศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน) ได้น้าผลงาน..........................
(นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย) ดังกล่าว ไปใช้ประโยชน์ พบว่า.............................................. 
(มีการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน) พอสรุปได้ กล่าวคือ....................................... 
.................................................................................................................................................................. ............ 
...................................................................................................................... ........................................................ 

 (ลงชื่อ).......................................................................... 
            ( ..............................................................) 
 ต้าแหน่ง   .............................................................. 
       ........./............../................     

 
 
 
หมายเหตุ  

กรณีท่ี ๑  ใช้ประโยชน์ภายในสถานศึกษา ผู้รับรอง หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา 
กรณีท่ี ๒  ใช้ประโยชน์ภายนอกสถานศึกษา ผู้รับรอง หมายถึง หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลที่น้าไปใช้ประโยชน์  
            โดยตรง

ตัวบ่งช้ีที ่๓/ม.๑ คุณภาพศิษย ์



๖๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓* ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 

(ส้าหรับ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. รร.นย.ศฝ.นย. รร.พธ.พธ.ทร. และ 
รร.ขส.กวก.ขส.ทร.) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ที่มีคุณลักษณะมาตรฐานวิชาชีพทหาร (MQ) ตามที่
ก้าหนด ต่อจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๙๐ ของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 
เท่ำกับ ๕ คะแนน 

หมำยเหตุ 

   คุณลักษณะมาตรฐานวิชาชีพทหาร (MQ) ตามสมรรถนะวิชาชีพ (ด้านปฏิบัติ) ตามที่ก้าหนด
นั้น  ยศ.ทร. ก้าหนดให้ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทางกับคะแนนผลการฝึก
ปฏิบัติตลอดปี ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป 

   คะแนนผลการฝึกปฏิบัติตลอดปี  ใช้คะแนนในแบบ ยศ.๕ ช่อง (ง)* 

เงื่อนไข : ไม่มี 

ค ำอธิบำย 

 ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายมีคุณลักษณะมาตรฐานวิชาชีพทหาร โดยเน้นสมรรถนะวิชาชีพตามท่ีหน่วย
ต้นสังกัดก้าหนด เป็นการแสดงถึงคุณภาพของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหรือ
มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง (การสอบจะใช้ผลการสอบในครั้งแรกเท่านั้น) โดยเปรียบเทียบจ้านวน
ผู้ส้าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทางอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป 
กับจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีเข้าสอบทั้งหมดในปีการศึกษานั้น  

   มาตรฐานวิชาชีพหรือมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา ส้าหรับมาตรฐานวิชาชีพของ นรจ. นดย. และ นรช.อร. ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน 
คือ       

๑. มาตรฐานที่ ๑ สมรรถนะทั่วไป 
๒. มาตรฐานที่ ๒ สมรรถนะทางทหาร 
๓. มาตรฐานที่ ๓ สมรรถนะวิชาชีพ 

 นอกจากนี้ มาตรฐานด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพสถานศึกษาของกองทัพเรือ ยังครอบคลุม
คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำแห่งชำติ (Thai Qualifications 
framework for Vocational Education) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ที่ก้าหนดให้คุณภาพของผู้ส้าเร็จการศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ ประเภทวิชา 

จ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะ 
มาตรฐานวิชาชีพทหาร (MQ) ตามที่ก้าหนด  X ๑๐๐ 

จ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 



๖๑ 

และสาขาวิชาต่าง ๆ ครอบคลุมสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาในระดับคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ 
ทั้งในระดับ ปวช. และ/หรือ ปวส. 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑.  จัดท้าโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ส้าหรับผู้เรียนชั้นปสีุดท้าย  
๒. จัดทดสอบผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ตามคุณลักษณะมาตรฐานวิชาชีพทางทหาร (MQ) และการรายงาน
สรุปผล  
๓. หาค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทางกับคะแนนผลการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนชั้น
ปีสุดท้ายทุกนาย 
๔. นับจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสอบมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทางกับคะแนน
ผลการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย ตั้งแต่ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป มีก่ีนาย แล้วค้านวณหาค่าร้อยละ 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๒. ค้าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบความรู้ 
๓. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท้าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๔. หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนงานโครงการจัดท้าและ/หรือพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่มีการแต่งตั้งในแต่ละคณะกรรมการ 
๖. หลักเกณฑ์การก้าหนดมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขา 
๗. หลักเกณฑ์การจัดท้าข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
๘. ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ และแบบทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  
๙. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๙. รายชื่อของผู้เรียนที่ส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา (แยกตามหลักสูตรของแต่ละพรรค -เหล่า 
และสาขาวิชาชีพ ที่สถานศึกษาเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา) 
๑๐. หลักฐานรายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพของผู้เรียนที่ส้าเร็จการศึกษา รวมทั้งสรุปจ้านวน
ผู้เรียนที่ส้าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ หรือมาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทางอยู่ในเกณฑ์
ดีขึ้นไป ประจ้าปีการศึกษา 
๑๑. แบบประเมินโครงการจัดท้าและ/หรือพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๑๒. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและจัดท้า/หรือพัฒนาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
๑๓. แบบเสนอผลการสอบความรู้ (แบบ ยศ.๕) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ ศิษย์เก่าท้าประโยชน์ให้กับสถานศึกษา 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ หรือพัฒนาผู้เรียนร่วมกับสถานศึกษา  
(๑ คะแนน) 
 ๒. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าร่วมพัฒนาสถานศึกษา เช่น อาคารสถานที่ อุปกรณ์การศึกษา หรือ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น (๑ คะแนน) 
 ๓. มีกิจกรรมที่ศิษย์เก่าให้การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และ/หรือทุนการศึกษา           
(๑ คะแนน) 
 ๔. มีฐานข้อมูลและมีการสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ (๑ คะแนน) 
 ๕. มีระบบการให้การยอมรับ/ยกย่อง/รางวัล ส้าหรับศิษย์เก่าที่ท้าประโยชน์ให้กับสถานศึกษา  
(๑ คะแนน) 

หมำยเหตุ  :  ประเมินเฉพาะสถานศึกษาท่ีมีศิษย์เก่าส้าเร็จการศึกษา ๕ ปี ขึ้นไป 

เงื่อนไข  : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า ไม่มีฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นระบบ 

กรณี รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ขอไม่มีเงื่อนไข เนื่องจากเป็นสถาบันการศึกษาพ้ืนฐานทางทหาร ที่ต้องศึกษา
ต่อในเหล่าสายวิทยาการ และมีผู้ส้าเร็จการศึกษาจ้านวนมาก  

ค ำอธิบำย 
 ศิษย์เก่าที่กลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ให้การสนับสนุน 
ทรัพยากรการเรียนรู้ และ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจรรม 

๑.  เชิญศิษย์เก่าที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ให้กับ
ผู้เรียน 
๒.  จัดท้าโครงการความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่ากับสถานศึกษา (เช่น มอบทุนการศึกษา/อุปกรณ์การเรียน/
สร้างปรับปรุงอาคารสถานที่) การจัดกิจกรรมระดมทุน เช่น จัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ทอดผ้าป่า เป็นต้น 
๓. ก้าหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมและจัดท้าฐานข้อมูลศิษย์เก่า 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑.  หนังสือเชิญศิษย์เก่ามาบรรยายให้กับผู้เรียน 
๒.  บันทึก/หนังสือ/ใบเสร็จรับเงิน การมอบทุนการศึกษา/อุปกรณ์การเรียน 
๓.  ภาพถ่ายประกอบ กิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ ระหว่างศิษย์เก่าและสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓๓**  ผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา  

เกณฑ์กำรประเมิน  

  ร้อยละของจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาที่ได้ผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา ในด้านสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหาร เกณฑ์ดีขึ้นไป ต่อจ้านวน
ผู้ส้าเร็จการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน โดยที่เกณฑ์ดีขึ้นไป หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลประเมินความ   
พึงพอใจ เท่ากับ ๓.๕๑ ขึ้นไป จากมาตรวัด ๕ ระดับ 

 
 

จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาที่ได้ผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา ในด้านสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหาร

เกณฑ์ดีขึ้นไป   X  ๑๐๐ 

 จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาทั้งหมดที่ได้รับการประเมิน 
 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาท้ังหมดที่ได้รับ
การประเมิน เท่ำกับ ๕ คะแนน 

เงื่อนไข  : แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนจ้านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนแบบประเมินที่แจก
ทั้งหมด 

ค ำอธิบำย 

  คุณภาพของผู้ส้าเร็จการศึกษาที่มีค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ ในด้าน
สมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหาร ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้เกี่ยวกับ
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพ ด้านคุณลักษณะความเป็นทหาร ด้านวิชาการ และความสามารถ
พ้ืนฐานอ่ืนที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยหน่วยผู้ใช้จะต้องท้าการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส้าเร็จ
การศึกษาให้ครอบคลุมทั้งด้านสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหาร ตามแบบประเมิน        
ที่ก้าหนด โดยเป็นการเปรียบเทียบจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาที่มีผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ 
ในด้านสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหาร เกณฑ์ดีขึ้นไป กับจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษา        
ที่ได้รับการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่ตอบแบบประเมินกลับคืนมาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น 
โดยที่แบบประเมินต้องได้รับกลับคืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจรรม 

๑. ประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้/หน่วยรับบรรจุ ที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา 
๒. ขออนุมัติประเมินฯ 
๓. แจกจ่ายแบบประเมินฯ และติดตามแบบประเมินฯ กลับคืน 
๔. วิเคราะห์ผลประเมินฯ และรายงานสรุปผลประเมินฯ 
๕. แจ้งผลประเมินฯ ให้หน่วย/ผู้เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลผู้ส้าเร็จการศึกษา 
๒. หลักเกณฑ์การก้าหนดผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ /หน่วยรับบรรจุ ที่มีต่อผู้ส้าเร็จ
การศึกษาในด้านสมรรถนะทางวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหารที่สถานศึกษาก้าหนด เป็นเกณฑ์ดีขึ้นไป 
(ผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จากมาตรวัด ๕ ระดับ) 



๖๔ 

๓. แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้/หน่วยรับบรรจุ ที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา (ใช้มาตรวัด ๕ ระดับ) 
๔. จ้านวนแบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้/หน่วยรับบรรจุ ที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปี
การศึกษา  ที่ตอบกลับคืนมา  
๕. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้/หน่วยรับบรรจุ ที่มีต่อผู้ที่ส้าเร็จการศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา  
๖. หนังสือแจ้งผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้/หน่วยรับบรรจุ ที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา 
ประจ้าปีการศึกษา ให้หน่วยที่เก่ียวข้องภายในสถานศึกษาทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

                                                       (ตัวอย่าง) 
แบบประเมินติดตำมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก โรงเรียน ..................................... 

(จบการศึกษา เมื่อ เม.ย.๒๕xx) 
หน่วยงาน ………………………………… ประจ้าปี ….............………… 

วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
๑. เพื่อให้หน่วยงานได้ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ส้าเร็จการศึกษา ให้เป็นไปแนวทางเดียวกัน 
๒. เพื่อให้ทราบถึงสมรรถนะทางวิชาชีพและ
คุณลักษณะทางทหารของผู้ส้าเร็จการศึกษา 
๓. เพื่อน้าผลท่ีได้จากการติดตามและประเมินผลไป
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตร หรือแนวทางการฝกึ 
หรือการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน 
๔. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการด้าเนินงานใน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

วิธีการประเมิน 
๑. ตอนท่ี ๑ ผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือเพื่อนร่วมงาน ท่ีเป็นผู้ประเมินกรอกข้อความลงใน
ข้อ ๑ - ๙  
๒. ตอนท่ี ๒ ผู้ประเมิน ท้าเครื่องหมาย ลงใน  และเขียนข้อความลงใน ตอนท่ี ๓
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ และตอนท่ี ๔ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิชาพื้นฐานตามสาขาวิชาชีพ ลงใน
ช่องท่ีตรงกับระดับคุณภาพของนายทหารชั้นประทวนท่ีอยู่ภายใตก้ารบังคับบัญชาของท่าน 
หรือเป็นเพื่อนร่วมงานของท่าน ตามความคิดเห็นเชิงประเมิน ตามความเป็นจรงิท่ีปรากฏ 
และกรุณาแจง้ผลการประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบว่า ควรปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง  
พร้อมท้ังให้ค้าปรึกษา แนะน้าในเรือ่งน้ัน ๆ กับน้ารายงานการประเมินฉบับน้ี ใส่ซอง 
ปิดผนึก ส่งคืน.............ของหน่วยท่าน เพื่อรวบรวมส่งถงึสถานศึกษาต่อไป 

ตอนที่ ๑ ทะเบียนประวัติ 
๑.  ผู้ประเมิน ………………………………………………………………........  ๒.   หมายเลขประจ้าตัว 
๓.  ต้าแหน่ง ……………………………………………………….................. 
๔.  ผู้รับการประเมิน …………………………………………………………...  ๕.   หมายเลขประจ้าตัว 
๖.  พรรค - เหล่า /สาขาของผู้รับการประเมิน …………………..……  ๗.   ต้าแหนง่ ……………................................................................................. 
๘.  ท่านเป็นผู้บังคับบัญชา ผู้น้ีมาเป็นระยะเวลา …… เดือน            ๙.   วันท่ีท้าการประเมิน ……………….……………............................................ 

ตอนที่ ๒ กำรประเมินคุณภำพของผูท้ี่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก รร. ................................................... 
ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ต้อง
ปรับปรุง  

ควร
ปรับปรุง 

พอใช้ ดี ดี
มาก 

๑. ความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามสายวิทยาการ เมื่อบรรจุเข้ารับราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๑ มีความสามารถในการปฏิบัติงาน ตรงตามพรรค-เหล่า/สาขา      
๑.๒ มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาการทหารทั่วไป      
๑.๓ มีความรู้พื้นฐานตามสาขาวิชาชีพ      
๑.๔ มีความรู้พื้นฐานด้านธุรการ      
๑.๕ มีความรู้ด้านสายการบังคับบัญชา      
๑.๖ มีความรู้ ความสามารถ ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน      
๑.๗ มีความรู้ด้านระเบียบ  ข้อบังคับ และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทหารเรือ 

     

๑.๘ มีการน้าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

     

๑.๙ มีความสามารถในการท้างานร่วมกับผู้อื่น      
๑.๑๐. การรู้จักติดต่อประสานงาน/มีมนุษย์สัมพันธ์      
๑.๑๑ หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ      

 
 (โปรดพลิกหนา้ต่อไป) 

  

จงท ำเคร่ืองหมำย   ลงใน    ผู้บังคับบัญชำ  เพ่ือนร่วมงำน  เป็นผูป้ระเมิน 

ตัวบ่งช้ีที ่๓๓*/ม.๑ คุณภาพศิษย ์



๖๖ 

- หน้าท่ี ๒ - 

ท่ี รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 
ต้อง

ปรับปรุง  
ควร

ปรับปรุง 
พอใช้ ดี ดี

มาก 
๒. ด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณลักษณะทางทหาร  
 ๒.๑ มีระเบียบวินัยทหาร (ปฏิบัติตามค้าสั่งของผู้บังคับบัญชา เคารพ

อาวุโส ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ ไม่เกียจคร้านหรือเลินเล่อ 
ต่อหน้าท่ี ไม่กล่าวเท็จหรือกล่าววาจาท่ีไม่สมควร ตักเตือน/สั่งสอนหรือ 
ลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีกระท้าผิด ไม่เสียกิริยาในท่ีสาธารณะ เป็นต้น) 

     

 ๒.๒ มีความส้านึกในความเป็นทหาร      
 ๒.๓ มีความแข็งแรงทางร่างกาย      
 ๒.๔ มีความเข้มแข็งทางอารมณ์/สุขุม/เยือกเย็น และมีสติรอบคอบ      
 ๒.๕ มีความอดทนต่อการปฏิบัติงาน      
 ๒.๖ มีระบบเกียรติศักดิ์ (ไม่พูดปลด คดโกง หรือขโมย เป็นต้น)      

๓. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ๓.๑ มีความคิดในการริเริ่ม สร้างสรรค์ และพัฒนางาน      
 ๓.๒ มีความสามารถในการวิเคราะห์  วิจารณ์ และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล      
 ๓.๓ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า      
 ๓.๔ การเอาใจใส่ฝึกฝนตนเองให้ทันต่อวิทยาการสมัยใหม่      
 ๓.๕ การมีระเบียบแบบแผนในการท้างาน      
 ๓.๖ การรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ และเหมาะสมกับงาน      

๔. ด้านเป็นคนดี รู้จักเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 ๔.๑ มีความอ่อนน้อม ถ่อมตน      
 ๔.๒ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น         
 ๔.๓ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี      
 ๔.๔ มีความซ่ือสัตย์สุจริต      
 ๔.๕ มีความกล้าหาญในสิ่งท่ีถูกต้อง      
 ๔.๖ มีความยุติธรรม      
 ๔.๗ มีความเป็นสุภาพบุรุษ      
 ๔.๘ รู้จักหน้าท่ี      
 ๔.๙ มีความสามัคคีในหมู่คณะ      
 ๔.๑๐ มีความอดทนและเสียสละเพื่อส่วนรวม      

๕. ด้านความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 ๕.๑ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และด้ารง

ไว้ซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
     

 ๕.๒ มีทัศนคติท่ีดีต่อกองทัพเรือ/ประเทศชาติ      
 ๕.๓ เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแก่ประเทศชาติและราชบัลลังก์      

ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคณุภาพผู้ส้าเร็จการศึกษาจากโรงเรยีน.......................   
ในโอกาสต่อไป 
 ................………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..................... 
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................... 

 (โปรดพลิกหนา้ต่อไป)  



๖๗ 

- หน้าท่ี ๓ - 

ตอนที ่๔  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวชิำพื้นฐำนตำมสำขำวิชำชีพที่เป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำฯ 
 ๔.๑. วิชาพื้นฐานตามสาขาวิชาชีพ  
 .........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 ๔.๒ อื่น ๆ 
 .........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 

                                                                           (ลงช่ือ) ……….………………………………. ผู้ประเมิน 
                                                                                   ต้าแหน่ง .................................... 
                               …..…../…..…/…...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

มำตรฐำนท่ี ๒ ด้ำนคุณภำพครู/อำจำรย์ 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๒ ดำ้นคุณภำพครู/อำจำรย ์ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า การเทียบเคียงตัวบ่งชี้ 

น้้าหนัก ของกองทัพ ของ สมศ. 
๕. ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ 5 

๖. ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน และแหล่งเรียนรู้คุณภาพ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ 6 

๗. ครู/อาจารย์มีผลงานน้าไปใช้ประโยชน์  ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ 7 

๘. ครู/อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์  ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ 8 

๙. ครู/อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๙ - 

รวมน้ ำหนัก ๒๕ ๒๕ ๒๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ครู/อาจารย์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ดังนั้น องค์ประกอบที่
ส้าคัญในการจัดการเรียน จึงขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และบทบาทของครู/อาจารย์ จ้าเป็นที่  
ครู/อาจารย์ต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่้าเสมอ เพ่ือสั่งสมความรู้และประสบการณ์ของตน ให้ มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ บรรลุเป้าหมายในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนรายบุคคลได้พัฒนา
ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก้าหนด  ตลอดจนสร้างสรรค์
ผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย ที่น้าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา 
หรือพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งครู/อาจารย์ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน 
คุณธรรม จริยธรรม ระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 



๖๙ 

รำยละเอียดตัวบ่งช้ีในมำตรฐำนที่ ๒ ดำ้นคุณภำพครู/อำจำรย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ครู/อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

            ร้อยละของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าที่มีวุฒิการศึกษา หรือผ่านการอบรมหลักสูตร หรือ     
มีประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่สอน ต่อจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมด 

 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมด 
เท่ำกับ ๕ คะแนน 

เงื่อนไข : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า มีครู/อาจารย์ประจ้าท้าผิดจรรยาบรรณ
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถ เช่น คัดลอกผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ โดยผู้บริหาร/ต้นสังกัด มิได้
ด้าเนินการลงโทษ 

ค ำอธิบำย 

 ครู/อาจารย์ประจ้ามีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และสามารถจัดประสบการณ์       
การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ บรรลุเป้าหมายในสาขาวิชาชีพ       
ที่ศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนรายบุคคลพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามท่ีหลักสูตรก้าหนด 

 กรณีใช้ประสบการณ์ ครู/อาจารย์ประจ้าต้องมีประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่สอน ๓ ปี   
ขึ้นไป 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจรรม 

๑. จัดท้าแฟ้มประวัติ/ฐานข้อมูลครู/อาจารย์      
๒. รวบรวมรายชื่อและจ้านวนครู/อาจารย์ 
๓. จัดท้าแบบฟอร์มประวัติครู/อาจารย์ 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. แฟ้มประวัติครู/อาจารย์ 
๒. ฐานข้อมูลครู/อาจารย์ 
 
 
 
 
 
 

จ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าที่มีวุฒิการศึกษา หรือผ่านการอบรมหลักสูตร 
หรือมีประสบการณ์ตรงตามสาขาวิชาที่สอน  X ๑๐๐ 

จ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมด 



๗๐ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปประวัติครู/อำจำรย์ประจ ำ  
ของ รร. ....................... ประจ้าปกีารศึกษา ๒๕xx 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๕ ในมาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู/อาจารย์) 
 

ที ่ รายชื่อครู/
อาจารย์
ประจ้า 

วิชาที่สอน ช้ันป ี ภาค
เรียน 

คุณวุฒิ สาขา 
ที่จบ/
พรรค-
เหล่า 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชา 
ที่สอน 

ประวัติการอบรม สรุปตรงตามสาขาวิชาที่สอน 

ต้าแหน่ง/
ลักษณะงาน 

วดป. สถานที่ หัวข้อ/
หลักสูตร 

วดป. สถานที่ คุณ 
วุฒิ 

ประสบ 
การณ ์

การ
อบรม 

๑                

๒                
๓                

                
 รวม ... คน            ... คน ... คน ... คน 
             รวม ... คน 
             ร้อยละ ... 

 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                 จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                           ....../....../..... 
 

 
 

(ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๕/ม.๒ คุณภาพครู/อาจารย์) 
(กรอกข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี) 



๗๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้คุณภาพ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ (๒ คะแนน) 
  ร้อยละของจ้านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ที่มีการด้าเนินงาน ๕ ส. และมีความ
ปลอดภัย ต่อจ้านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมด   
   

                

  ใช้บัญญัติ ไตรยางศ์ เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๑๐๐  ของจ้านวนห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการทั้งหมด เท่ำกับ ๒ คะแนน 

๒. แหล่งเรียนรู้คุณภาพที่เป็นต้นแบบอย่างน้อย ๑ แหล่ง (๓ คะแนน) 
 สถานศึกษาน้าเสนอแหล่งเรียนรู้คุณภาพต้นแบบ อย่างน้อย ๑ แหล่ง ตามประเด็นต่อไปนี้ 
  ๒.๑ ปฏิบัติได้ โดยผู้เรียนสามารถเข้าใช้ได้จริง 
  ๒.๒ ประหยัด ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า 
  ๒.๓ ประโยชน์ โดยผู้เรียนได้รับความรู้ และเกิดทักษะการปฏิบัติงาน 
  ๒.๔ แปลกใหม่ ประยุกต์หรือริเริ่ม โดยอาจร่วมมือกับแหล่งฝึก/แหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน
และภายนอกกองทัพ/สถานศึกษา  
  ๒.๕ ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดปฏิบัติได้ ๕ ข้อ เท่ำกับ ๓ คะแนน 

เงื่อนไข  : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และแหล่ง
เรียนรู้คุณภาพ ที่มิได้เกิดจากการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของครู/อาจารย์ 

ค ำอธิบำย 

 ครู/อาจารย์ประจ้าน้าประสบการณ์จากการสอนมาสร้างสรรค์ห้องเรียนในสถานศึกษาและ  
แหล่งเรียนรู้คุณภาพในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร โดยเน้นความ
เหมาะสม สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนและแนวโน้มสภาวะการเปลี่ยนแปลง ท้าให้ผู้เรียนใฝ่รู้   
ใฝ่เรียน และมาใช้บริการห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้นั้น โดยอาจร่วมมือกับแหล่งฝึก/แหล่งเรียนรู้        
ทั้งภายในและภายนอก 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจรรม 

๑. จัดท้าโครงการประกวดห้องเรียน (โดยใช้เกณฑ์ ประเมิน ๕ ส.)  
๒. แต่งตั้งครู/อาจารย์ประจ้าชั้นเรียน 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียน  
๔. จัดท้าโครงการ “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์”  
๕. จัดกิจกรรมปรับปรุงโรงงานช่าง 
๖. จัดท้าห้องเป็นมุมภาษาอังกฤษ  หรือมุมแสดงผลงานนวัตกรรม 
๗. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๘. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ/กิจกรรม และวิเคราะห์ผลฯ 

จ้านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการมีการด้าเนินงาน ๕ ส. และมีความปลอดภัย 
X ๑๐๐ 

จ้านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทั้งหมด 



๗๒ 

๙. จดัท้ารายงานสรุปผลการการประเมินความพึงพอใจ 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลห้องเรียน 
๒. บันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมประกวดห้องเรียน และ “บิ๊กคลีนนิ่งเดย์”                           
๓. รายงานสรุปผลการประกวดห้องเรียน 
๔. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินห้องเรียน 
๕. รายงานการประชุม/มติที่ประชุมของคณะกรรมการประเมินห้องเรียน 
๖. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรม                                   
๗. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินห้องเรียนคุณภำพ 

โรงเรียน .................................. กรม ........................ ประจา้ปีการศึกษา ๒๕xx 

ค ำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้ จัดท้าขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อน้าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ  โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและแสดงความคิดเห็น  โดยท้าเครื่องหมาย  
  ลงใน  ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด  
วิธีกำรประเมิน 
  กรรมการประเมินแต่ละรายการด้วยตนเอง  แล้วน้าระดับคุณภาพมาหาค่าเฉลี่ยรวมคณะกรรมการ
อย่างน้อย ๕ นาย เพื่อพิจารณาจัดอันดับ ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน  ให้คณะกรรมการร่วมพิจารณาลงมติตัดสิน 
เกณฑ์กำรประเมิน  ด้าเนินการประเมิน ๔ ด้าน ประกอบด้วย น้าการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียน การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน  และการวิจัยในชั้นเรียน โดยก้าหนดการ
ประเมินเป็นระดับคุณภาพ  ๕ ระดับ 
  ระดับคะแนน ๑ แทน มีการปฏิบัติหรือด้าเนินการอย่างไม่มีคุณภาพ 
  ระดับคะแนน ๒ แทน มีความครบถ้วนบางส่วน มีความเป็นระบบ ระเบียบ ยอมรับได้บ้างบางกรณี 
  ระดับคะแนน ๓ แทน มีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีความเป็นระบบ ระเบียบ ยอมรับได้บ้าง  เป็นที่
ประจักษ์ต่อการเป็นแบบอย่างพอใช้ 
  ระดับคะแนน ๔ แทน มีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีความเป็นระบบ ระเบียบ ยอมรับได้มาก เป็นที่
ประจักษ์ต่อการเป็นแบบอย่างที่ดี 
  ระดับคะแนน ๕ แทน มีความครบถ้วน สมบูรณ์ มีความเป็นระบบ ระเบียบ ยอมรับได้มาก เป็นที่
ประจักษ์ต่อการเป็นแบบอย่างที่ดีมาก 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
  ๑. ห้องเรียนคุณภาพ.............................................................................................................................. 
  ๒. ครูผู้รับผิดชอบ................................................................................................................................... 
  ๓. ผู้บริหารสถานศึกษา........................................................................................................................... 
ตอนที่ ๒ กำรประเมินห้องเรียนคุณภำพ 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. น้าการเปลีย่นแปลงสู่ห้องเรียน 

      ๑.๑  มีการจัดการห้องเรียนเป็นระบบ      
      ๑.๒  มีแหล่งสืบค้นข้อมูล      
      ๑.๓  มีการตกแต่งห้องสะอาด เรียบร้อย      
      ๑.๔  มีบรรยากาศเหมาะสมเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้      
      ๑.๕  ห้องมีป้ายนิเทศ มุมประสบการณ์ ทันต่อเหตุการณ์      
      ๑.๖  มีข้อตกลงในการใช้ห้อง/สถิติการใช้ห้อง/ตารางการใช้ห้อง      
      ๑.๗  มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์ เพียงพอเหมาะสมกับการเรียนการสอน      
      ๑.๘  ก้าหนดผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร      
      ๑.๙  มีผลงานเดน่ของห้อง (การประกวด)      
     ๑.๑๐ รายงานผลการปฏบิตัิงานประจา้ปี      

(โปรดพลิกหนา้ต่อไป) 

ตัวบ่งช้ีที ่๖/ม.๒ คุณภาพคร/ูอาจารย ์



๗๔ 

- หน้าท่ี ๒ - 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 

      ๒.๑  มีระบบข้อมูลสารสนเทศ      
      ๒.๒  มีเอกสารประกอบหลักสูตรที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วน      
      ๒.๓  ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้/โครงการ/ปฏิทนิปฏบิัติงานของห้อง      
      ๒.๔  มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย      
      ๒.๕  มีการมอบหมายงานให้กับผู้เรียน      
      ๒.๖  มีสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสม      
      ๒.๗  มีเอกสารการวัดผลและประเมินผลที่ถูกต้อง      
      ๒.๘  มีวิจัยในชั้นเรียน      
      ๒.๙  มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      
      ๒.๑๐ มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน      
๓. การใช้ ICT เพื่อการสอนและสนบัสนนุการสอน 

      ๓.๑  ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      
      ๓.๒  ผู้เรียนสามารถใช้สื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้      
      ๓.๓  มีแหล่ง/มุมที่ส่งเสริมการเรียนรู้      
      ๓.๔  มีสื่อเทคโนโลยีทีช่่วยในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี    
            ประสิทธิภาพ 

     

      ๓.๕  มีสื่อประเภทวัสดุ อุปกรณ์ ICT เหมาะสมส้าหรับการเรียนการสอน      
      ๓.๖  มีสื่ออ่ืน (แผ่นปา้ย แผนภูมิ) อย่างเพียงพอ      
      ๓.๗  มีบันทึกการใช้ ICT      
      ๓.๘  มีทะเบียนสื่อ      
      ๓.๙  มีผลงานของผู้เรียน      
      ๓.๑๐ มีหนังสือ/เอกสารประกอบการสอนที่ส่งเสริมการใช้ ICT      
๔. การวิจัยในชัน้เรียน 

      ๔.๑  มีรายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล      
      ๔.๒  มีรายงานการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้      
      ๔.๓  กรณีศึกษาช่วยเหลือผู้เรียนเป็นรายบุคคล      
      ๔.๔  มีจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย      
      ๔.๕  มีรายงานการพฒันานวัตกรรม      

 

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
สรุป การผ่านเกณฑ์ระดับห้องเรียน เท่ากับ ........................ ได้คุณภาพระดับ .................................................... 

     ลงชื่อ ............................................... กรรมการ/ผู้ประเมิน 
     ............./.............../............ 

 



๗๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ครู/อาจารย์มีผลงานท่ีน้าไปใช้ประโยชน์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ร้อยละของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าที่มีผลงานฯ และน้าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับสาขา   
ที่สอน ต่อจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมดท่ีมีผลงาน (๕ คะแนน) 
   

            ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมด
ที่มีผลงาน เท่ำกับ ๕ คะแนน 

เงื่อนไข  :  คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า 

 ๑. มีครู/อาจารย์ประจ้าละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/คัดลอกผลงาน แต่ผู้บริหารสถานศึกษามิได้
ด้าเนินการลงโทษ  หรือ  
 ๒. มีผู้บริหารละเมิดลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/คัดลอกผลงาน แต่ต้นสังกัดมิได้ด้าเนินการลงโทษ 

ค ำอธิบำย 

 ครู/อาจารย์ประจ้ามีผลงานที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย             
ที่น้าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หรือใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุ
ไว้ในโครงการ ทั้งนี้ต้องครอบคลุมกระบวนการ ต่อไปนี้ 
 ๑. มีการระบุปัญหา หรือที่มา 
 ๒. มีเป้าหมาย 
 ๓. มีการด้าเนินงาน 
 ๔. มีการเก็บและบันทึกข้อมูล 
 ๕. มีการวิเคราะห์ และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการด้าเนินการ 

 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สมศ. ให้ความหมายว่า หมายถึง ผลงานวิชาการ หรือผลงาน
สร้างสรรค์ท่ีมีการศึกษา ค้นคว้าจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของครู/อาจารย์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบ     
ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์
และผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้นกระบวนการฝึกซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับ
การรับรอง (Certify) จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ หรือเป็นที่ยอมรับในระดับกองทัพ ระดับชาติ  และ
นานาชาติ ตัวอย่างเช่น การวิจัยเพ่ือฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ของประเทศ การวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรือวิจัย
ข้ามวัฒนธรรม (International Relations, Cross Culture) หรือการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การประยุกต์
หรือน้าศิลปะและวัฒนธรรมไปใช้ การอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบไทย การคิดวิธีการใหม่  ๆ เช่น การแสดง
ประกอบวงดุริยางค์ เป็นต้น  

จ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าที่มีผลงานฯ และน้าไปใช้ประโยชน์เกี่ยวข้องกับสาขาที่สอน  
X ๑๐๐ 

จ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมดที่มีผลงาน 



๗๖ 

  นวัตกรรม ( Innovation) หมายถึง การน้าความคิดใหม่  ๆ วิธีการปฏิบัติใหม่  ๆ หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม ่ๆ หรืออาจจะได้รับการปรับปรุงจากสิ่งดั้งเดิมให้ดีขึ้น เหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ได้รับการทดลอง พิสูจน์ และพัฒนาเป็นขั้นเป็นตอน เป็นระบบ จนเชื่อถือได้ว่าให้ผลที่ดีกว่าเดิม 

   สิ่งประดิษฐ์ (Invention) หมายถึง ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ์ที่ผู้เรียน ครู/อาจารย์ ได้ใช้องค์ความรู้
หรือประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนา สร้างสรรค์ข้ึนตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย 

  งำนสร้ำงสรรค์ หมายถึง ผลงานที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น ดัดแปลง หรือผลงานอ่ืน ๆ รวมทั้ง
งานวิจัย ที่มีการศึกษาค้นคว้าจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร ที่แสดงถึงความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ การพัฒนาทักษะของผู้ส้าเร็จการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม       
มีหลักฐานชัดเจน หรือ เป็นการแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี อันเป็นที่ยอมรับในระดับกองทัพ ระดับชาติ
และนานาชาติ หรืองานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาขาวิชาหรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการ
บุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ ผลงานดนตรี ศิลปะและผลงานออกแบบที่มีคุณค่าและ
เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ 

 งำนวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็น
งำนวิจัยในชั้นเรียน ต้องมีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม  เน้นกระบวนการ
ที่เป็นเหตุเป็นผล  โดยนับกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการ ต่อไปนี้ ๑) มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
๒) ระบุปัญหา ๓) มีวิธีการด้าเนินการ ๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  และ ๕) มีการวิเคราะห์สรุปผล
และแนวทางการน้าความรู้ที่ได้จากการด้าเนินการไปใช้ประโยชน์  

 งำนวิจัยสถำบัน หมายถึง การศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับการด้าเนินงานสภาพแวดล้อม และ
กระบวนการของสถาบัน เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลส้าหรับสนับสนุนการวางแผน การก้าหนด
นโยบาย และการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้หลักการวิจัย (กระบวนการวิจัย) 
ได้แก่ ระบบการจัดการสารสนเทศ (Management Information System : MIS ) และการวิเคราะห์
เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Analysis) การวิจัยสถาบันในความหมายเพ่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษา หมายถึง การด้าเนินงานวิจัยเชิงประเมินเกี่ยวกับองค์กร เพ่ือใช้ผลการวิจัยเชิงประเมินนั้น    
มาประกอบการตัดสินใจในการจัดท้านโยบายและแผนตามพันธกิจขององค์กรนั้นต่อไป  รวมทั้งให้การ
วิจัยสถาบันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 

 งำนวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง กระบวนการแสวงหาความรู้โดยที่มีครู/อาจารย์ เป็นผู้ท้าวิจัย
และน้าผลไปใช้ในการปฏิบัติจริง โดยเป็นการแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอน     
ในชั้นเรียนด้วยตนเอง เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย ๑) มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์        
๒) ระบุปัญหา ๓) มีวิธีการด้าเนินการ ๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล และ ๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและ     
แนวทางการน้าความรู้ที่ได้จากการด้าเนินการไปใช้ประโยชน์  

  ผลงำนวิชำกำร หมายถึง บทความวิชาการ ต้ารา หรือหนังสือ ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง
และได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ได้แก่ บทความวิชาการ (Academic Paper) ต้ารา (Textbook) หรือ
หนังสือ (Book) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



๗๗ 

  - บทควำมวิชำกำร หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้        
ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดท้า    
ในรูปของบทความเพ่ือตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 
  - ต ำรำ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้ที่เก่ียวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
  - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพ่ือเผยแพร่ความรู้ ไปสู่วงวิชาการหรือ
ผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จ้าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดของหลักสูตร หรือต้องน้ามาประกอบการเรียน    
การสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการ
ที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่
สาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวเนื่อง 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าโครงการอบรมวิจัยในชั้นเรียน      
๒. จัดท้าโครงการเพิ่มแรงจูงใจครู/อาจารย์ประจ้า ในการจัดท้าผลงาน  
๓. จัดท้ารายงานและตารางสรุปผลการน้าผลงานฯ ของครู/อาจารย์ประจ้า ไปใช้ประโยชน์  

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลครู/อาจารย์ประจ้า 
๒. ข้อมูลผลงานของครู/อาจารย์ประจ้า 
๓. รายงานสรุปผลการจัดอบรมให้ความรู้ครู/อาจารย์ประจ้า 
๔. หนังสือรับรองการน้าผลงานฯ ของครู/อาจารย์ประจ้า ไปใช้ประโยชน์โดยหน่วยงานที่น้าไปใช้ หรือ
หน่วยต้นสังกัด 
๕. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรม  
๖. รายงานสรุปผลการน้าผลงานฯ ของครู/อาจารย์ประจ้า ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

(ตัวอย่าง)  
หนังสือรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งำนสร้ำงสรรค์/งำนวิจัย 

ของครู/อำจำรย์ 
 

ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน..........................................................................................................................  
ที่ตั้ง............................................................................................โทรศัพท์.................. ................................ 

 ขอรับรองว่าผลงานนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย เรื่อง ............................... 
ซึ่งเป็นผลงานของ ....................................................... ต้าแหน่ง ............................................................... 
วิชาที่สอน .......................................................... ภาคเรียนที่ ................ ปีการศึกษา ............... ...............
มีการใช้ประโยชน์  (เชิงวิชาการ/เชิงสาธารณะ/เชิงนโยบาย/เชิงพาณิชย์/อ่ืน ๆ (ระบุ).............................  
............................................................................................................................. .......................................
โดยเริ่มน้ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่วันที่ ................ เดือน ....................... พ.ศ. .............................................. 
 
 ทั้งนี้ผลจากการที่ ................................................. (ชื่อสถานศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน) 
ได้น้าผลงาน ............................................ (ชื่อนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย) ดังกล่าว 
ไปใช้ประโยชน์ พบว่า .......................................................................................... ..................................... 
(ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในสถานศึกษา/หน่วยงาน/องค์กร/ชุมชน) พอสรุปได้ กล่าวคือ ................ 
............................................................................................................................. .......................................
......................................................................................... ........................................................................... 

 (ลงชื่อ).......................................................................... 
            ( ..............................................................) 
  ต้าแหน่ง   .............................................................. 
           ........./............../............     

 
 
 
หมายเหตุ (ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๗ ในมาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู/อาจารย์) 
กรณีท่ี ๑   ใช้ประโยชน์ภายในสถานศึกษา ผู้รับรอง หมายถึง หน.นขต.ทร. ที่เป็นต้นสังกัดของครู/
อาจารย์ 
กรณีท่ี ๒   ใช้ประโยชน์ภายนอกสถานศึกษา ผู้รับรอง หมายถึง หน่วยงาน/องค์กร/บุคคลที่น้าไปใช้
ประโยชน์โดยตรง 
 
 
 
 
 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๗/ม.๒ คุณภาพคร/ูอาจารย ์



๗๙ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำ และกำรน ำไปใช้ประโยชน ์
ของ รร. ............................. ประจา้ปีการศึกษา ๒๕xx 

ที ่ รายชื่อครู/อาจารย์ประจา้ ผลงาน การน้าไปใช้ประโยชน์ สรุปการน้าไปใช้
ประโยชน ์ช่ือผลงาน วดป. ห้องเรียน/

หน่วยท่ีใช้ 
ใช้ประโยชน์ในวิชา วดป. ประโยชน์ท่ีได ้ หลักฐานการรับรอง 

๑          
๒          
๓          
          
 รวม ... คน        รวม ... คน 
        ร้อยละ .... 

 
                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 

                                                                 จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 

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

 
 
 
 
 
 
 

(ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๗/ม.๒ คุณภาพครู/อาจารย์) 
(กรอกข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี) 



๘๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ครู/อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ร้อยละของครู/อาจารย์ประจ้าที่ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น้าเสนอ
ผลงาน อย่ำงน้อย ๓๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมด 
 

 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมด 
เท่ำกับ ๕ คะแนน 

เงื่อนไข   
๑. การน้าความรู้กลับมาขยายผล ตรวจสอบจากรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ/อบรม/

ศึกษาดูงานฯ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ภาพถ่าย ที่น้าความรู้ที่ได้รับมาขยายผล  

๒. คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า มีครู/อาจารย์ประจ้า ละทิ้งการ
สอนเพ่ือไปเพิ่มพูนความรู้โดยไม่สอนชดเชย 

ค ำอธิบำย 

 ครู/อาจารย์ประจ้าได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุม
วิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/น้าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งใน/ต่างประเทศ/พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และมีการน้าความรู้กลับมาขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการพัฒนาครู/อาจารย์ประจ้า 
๒. ด้าเนินงานตามโครงการในการจัดอบรม/พัฒนาครู/อาจารย์ประจ้า ภายในสถานศึกษา 
๓. จัดส่งครู/อาจารย์ประจ้า เข้ารับการอบรม/พัฒนาภายนอกสถานศึกษา 
๔. รายงานและจัดท้าตารางสรุปผลการพัฒนาของครู/อาจารย์ประจ้า 
 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑.  ข้อมูลครู/อาจารย์ประจ้า 
๒. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนาครู/อาจารย์ประจ้า                         
๓.  บันทึกขออนุมัติจัดอบรมให้กับครู/อาจารย์ประจ้า          
๔.  รายงานสรุปผลการจัดอบรมให้กับครู/อาจารย์ประจ้า                            
๕.  ภาพถ่ายประกอบกิจกรรม 
๖. รายงานสรุปผลการพัฒนาของครู/อาจารย์ประจ้า 
 
 
 

 

จ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ฯ ไม่น้อยกว่า ๓๐ 
ชั่วโมง/ปี และมีการขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน X ๑๐๐ 

จ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมด 
 



๘๑ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเพิ่มพูนควำมรู้และกำรน ำควำมรู้ไปขยำยผลของครู/อำจำรย์ประจ ำ 
ของ รร. .............................................. ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx 

 (ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๘ ในมาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู/อาจารย์) 
 

ที ่ รายชื่อครู/อาจารย์
ประจ้าทั้งหมด 

วิชาที่สอน ช้ันป ี ภาค
เรียน 

หัวข้อ/หลักสูตรการเพิ่มพูน
ความรู้/ประสบการณ ์

วดป. จ้านวน 
(ชม.) 

สถานท่ี กรณีน้าความรูไ้ป 
ขยายผล/พัฒนา 
การเรยีนการสอน 

สรุปครู/
อาจารย์
ประจ้า 

ที่ได้รับการ
พัฒนา  

≥ ๓๐ ชม. 

        ระบุวิธีการ ระบุหลักฐาน 

๑.     ๑)       

     ๒)       
      รวม ... ชม.     

๒.     ๑)       

     ๒)       
      รวม ... ชม.     

 รวม ... นำย          รวม ... นำย 

           ร้อยละ ... 

 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                 จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                           ....../....../..... 

(ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๘/ม.๒ คุณภาพครู/อาจารย์) 
(กรอกข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี) 



๘๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ครู/อาจารยป์ฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
เกณฑ์กำรประเมิน 

๑. ร้อยละของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และแบบธรรมเนียม
ทหาร ต่อจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมด (๒ คะแนน) 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมด 
เท่ำกับ ๒ คะแนน 
 ๒. มีคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร (๑ คะแนน)  
 ๓. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร และมีการประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี (๑ คะแนน)  
 ๔. ร้อยละของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าที่ผ่านการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
อยู่ในระดับดี - ดีมาก (เกณฑ์ดี : ≥ ๓.๕๑, เกณฑ์ดีมาก : ≥ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ้านวนครู/
อาจารย์ประจ้าทั้งหมด (๑ คะแนน) 
 

 

จ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าผ่านการประเมินจรรยาบรรณวชิาชีพครู/ครูทหาร  
อยู่ในระดับด ี- ดีมาก 

จ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมด 
 

 
X  ๑๐๐ 

 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทั้งหมด 
เท่ำกับ ๑ คะแนน 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีการก้าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร              
มีกระบวนการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร มีการก้ากับ ดูแลการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร มีการด้าเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู/ครูทหาร มีการด้าเนินการวางแผน ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท้าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู/ครูทหาร 

 จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพสุจริต มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ โดยยึดหลัก
คุณธรรม และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ไม่ดูถูกอาชีพตน 

 จรรยำบรรณวิชำชีพครู  (Code of Ethics of Teaching Profession) หมายถึง ความ
ประพฤติ หรือกิริยาอาการที่ผู้ประกอบวิชาชีพครู  ควรประพฤติปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดความดีงามขึ้นแก่
ตนเองและวิชาชีพครู  

มำตรฐำนวิชำชีพครู เป็นข้อก้าหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ท่ีต้องการ
ให้เกิดขึ้นในการประกอบวิชาชีพครู โดยผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องน้ามาตรฐานวิชาชีพเป็นหลักเกณฑ์    
ในการประกอบวิชาชีพคุรุสภาซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพครู ตาม พ.ร.บ.ครู พ.ศ.๒๔๘๘ ได้ก้าหนดมาตรฐาน
วิชาชีพครู ไว้ ๓ ด้าน กล่าวคือ 
 ๑.  มาตรฐาน ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
 ๒.  มาตรฐาน ด้านการปฏิบัติงาน 
 ๓.  มาตรฐาน ด้านการปฏิบัติตน 



๘๓ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
๒.  จัดประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
๓.  จัดท้ารายงานประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
๔.  จัดท้าคู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
๕. จัดท้าแบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร  
๖.  ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร โดยผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงานระดับเดียวกัน และนักเรียน 
แล้ววิเคราะห์ผลฯ 
๗. จัดท้ารายงานและสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
๘.  จัดท้าหนังสือรับรองผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
๙.  จดัท้ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและธรรมเนียมทหารของครู/ครูทหาร 
 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลครู/อาจารย์ประจ้า ครูทหาร 
๒. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
๔. คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหารของสถานศึกษา 
๕. รายงานสรุปผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
๖. รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร         
๗. หนังสือรับรองผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร โดยผู้บริหารสถานศึกษา 
๘. รายงานการลงทัณฑ์ประจ้าเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู 

รร. ..................................... ประจ้าปีการศึกษา …………………………. 
ชื่อครูผู้รับการประเมิน ......................................... ต้าแหน่ง ................................................... ............. 
สอนวิชา .................................................................. ชั้นปีที่ .......  พรรค-เหล่า/สาชา........................... 

 

 
ค ำชี้แจง ให้ท่านตอบแบบประเมนิ โดยตอบให้ตรงกับข้อเท็จจริงของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวผู้ประเมินกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผูร้่วมงาน   
         สถานะผู้ประเมิน       หัวหน้าชุดวิชา     หัวหน้าหมวด/แผนก   หัวหน้ากอง    
   ผู้ร่วมงานหรือครผูู้สอนวิชา/ชุดวิชา .......................................  
  

ตอนที่ ๒  กรุณาท้าเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง  โดยใช้เกณฑด์ังนี้  
๑   หมายถึง   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   น้อยท่ีสุด 
๒   หมายถึง   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   น้อย 
๓   หมายถึง   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   พอใช้ 
๔   หมายถึง   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   มาก 
๕   หมายถึง   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู   มากท่ีสุด   
 

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมินตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
 ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชา/หรือ
ผู้ร่วมงาน 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จรรยำบรรณต่อตนเอง           
๑. มีสถติิการปฏิบัติงานดี ไม่ขาด ลา มาสาย           
๒. แต่งกาย ปฏิบตัิตน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของ
สถานศึกษา 

          

๓. ศึกษาหาความรู้ โดยการอ่าน ฟัง ค้นคว้า หาข้อมูลข่าวสาร
เชิงวิชาการด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ เพิ่มมุมมองและวิสัยทัศน์ให้
กว้างไกล 

          

๔. ศึกษาหาความรู้ใหม่ ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ เทคโนโลย ี

          

๕. ใส่ใจศึกษาค้นคว้าริเริม่สร้างสรรค์ให้ไดค้วามรู้ใหม่ ท่ีเกี่ยวกับ
วิชาที่สอนอยู่เสมอ 

          

จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ            
๖. มีการแสดงออกด้วยความชื่นชมและเชื่อมั่นในตนเอง ต่อการ
เป็นครูอย่างภาคภูมิใจ  

          

๗. ตระหนักว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ที่มีความส้าคัญและ
จ้าเป็นต่อสังคม 

          

๘. ร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพครู           
๙. ปฏิบัตตินตามเง่ือนไขและข้อก้าหนดขององค์กร           
  

(โปรดพลิกหน้าต่อไป) 

ตัวบ่งช้ีที ่๙/ม.๒ คุณภาพคร/ูอาจารย ์



๘๕ 

- หน้าที ่๒ - 

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมินตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครู 
 ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชา/หรือ
ผู้ร่วมงาน 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จรรยำบรรณต่อศิษย ์               
๑๐. มคีวามเมตตาต่อศิษย์อย่างเสมอหน้า ไม่เลือกปฏิบตัิ  
ไม่ลา้เอียง 

          

๑๑. ให้ความเป็นกันเอง ช่วยเหลอื ส่งเสรมิให้ก้าลังใจศิษย์อย่าง
เหมาะสม 

          

๑๒. เตรยีมการสอนและมุ่งมั่นในการสอน ท่ีก่อให้เกิด 
องค์ความรู้  ทักษะ และลักษณะนสิัยที่ดีงามแก่ศิษย ์

          

๑๓. พัฒนาการสอนด้วยการหาเทคนิคใหม่ ๆ สื่อการสอนที่
หลากหลาย มาพัฒนาผู้เรยีนเป็นประจ้า 

          

๑๔. กระท้าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ตามจารีตประเพณีอันดีงาม           
๑๕. ไม่ใช้ค้าพูดหรือการกระท้าตน ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจรญิ
ทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญัญาของศิษย ์

          

๑๖. ไม่รับหรือไม่แสวงหาอามิสสนิจ้าง หรือผลประโยชน์ 
อันมิควรจากศิษย ์

          

จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ            
๑๗. ให้ความร่วมมือ  แนะน้าปรึกษา แก่ผู้อื่น ตามโอกาส     
อันควร 

          

๑๘. ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล และเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการ
ต่อกันและกัน 

          

๑๙. ให้ความร่วมมือในการท้ากิจกรรมของส่วนรวม ไมเ่กี่ยงงาน        
ไม่กินแรงเพื่อนร่วมงาน เสียสละสว่นตน เพื่อส่วนรวมได ้

          

๒๐. เห็นความส้าคัญและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน           
๒๑. ยกย่องช่ืนชมเพื่อนร่วมงานท่ีได้รับความก้าวหน้าและ
ประสบความส้าเรจ็ 

          

๒๒. มมีนุษย์สมัพันธ์ที่ดีต่อกัน           
จรรยำบรรณต่อสังคม            
๒๓. เข้าร่วมกิจกรรมในการท้านุบา้รุงศิลปะ วัฒนธรรม หรือ
กิจกรรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

          

๒๔. ปลูกฝัง คณุลักษณะของความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรมไทย 
ให้กับศิษย ์

          

๒๕. มคี่านิยมทีด่ี รักความเป็นไทย ใช้ของไทย และด้าเนินชีวิต
ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

          

๒๖. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาวัฒนธรรมไทย           
๒๗. ค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม           
๒๘. ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

          

 
 



๘๖ 

- หน้าที ่๓ - 
ตอนที่ ๓  ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ  
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูทหำร 

รร. .......................................... ประจ้าปีการศึกษา …………………………. 
ชื่อครูทหารผู้รับการประเมิน ............................................ ตา้แหน่ง ........................................................ 
สอนวิชา .................................................................. ชั้นปีที่ .......  พรรค-เหล่า/สาชา........................... 

 

 
ค ำชี้แจง ให้ท่านตอบแบบประเมนิ โดยตอบให้ตรงกับข้อเท็จจริงของท่าน โดยใส่เครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับ
ข้อเท็จจริง 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลส่วนตัวผู้ประเมินกรณีเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผูร้่วมงาน   
         สถานะผู้ประเมิน       หัวหน้าชุดวิชา     หัวหน้าหมวด/แผนก   หัวหน้ากอง    
   ผู้ร่วมงานหรือครผูู้สอนวิชา/ชุดวิชา .......................................  
  

ตอนที่ ๒  กรุณาท้าเครื่องหมาย  ในข้อที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง  โดยใช้เกณฑด์ังนี้  
๑   หมายถึง   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทหาร   น้อยทีสุ่ด 
๒   หมายถึง   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทหาร   น้อย 
๓   หมายถึง   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทหาร   พอใช้ 
๔   หมายถึง   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทหาร   มาก 
๕   หมายถึง   ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูทหาร   มากทีสุ่ด   

 
รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมินตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูทหำร 

 ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชา/หรือ

ผู้ร่วมงาน 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จรรยำบรรณต่อตนเอง           
๑. มีสถติิการปฏิบัติงานดี ไม่ขาด ลา มาสาย           
๒. แต่งกาย ปฏิบตัิตน ได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของ
สถานศึกษา 

          

๓. ศึกษาหาความรู้ โดยการอ่าน ฟัง ค้นคว้า หาข้อมูลข่าวสาร
เชิงวิชาการด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ เพิ่มมุมมองและวิสัยทัศน์ให้
กว้างไกล 

          

๔. ศึกษาหาความรู้ใหม่ ให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ เทคโนโลย ี

          

๕. ใส่ใจศึกษาค้นคว้าริเริม่สร้างสรรค์ให้ไดค้วามรู้ใหม่ ท่ีเกี่ยวกับ
วิชาที่สอนอยู่เสมอ 

          

จรรยำบรรณต่อวิชำชีพ            
๖. มีการแสดงออกด้วยความชื่นชมและเชื่อมั่นในตนเอง ต่อการ
เป็นครูทหารอย่างภาคภูมิใจ  

          

๗. ตระหนักว่าอาชีพครูทหารเป็นอาชีพท่ีมีเกียรติ ท่ีมี
ความส้าคญัและจ้าเป็นต่อสังคม 

          

๘. ร่วมกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพครูทหาร           
๙. ปฏิบัตตินตามเง่ือนไขและข้อก้าหนดขององค์กร           
  

ตัวบ่งช้ีที ่๙/ม.๒ คุณภาพคร/ูอาจารย ์



๘๘ 

- หน้าที ่๒ - 

รำยกำรประเมิน ผลกำรประเมินตำมจรรยำบรรณวิชำชีพครูทหำร 
 ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชา/หรือ
ผู้ร่วมงาน 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
จรรยำบรรณต่อศิษย ์               
๑๐. มคีวามเมตตาต่อศิษย์อย่างเสมอหน้า ไม่เลือกปฏิบตัิ       
ไม่ลา้เอียง 

          

๑๑. ให้ความเป็นกันเอง ช่วยเหลอื ส่งเสรมิให้ก้าลังใจศิษย์  
อย่างเหมาะสม 

          

๑๒. เตรยีมการสอนและมุ่งมั่นในการสอน ท่ีก่อให้เกิด        
องค์ความรู้ ทักษะ และลักษณะนสิัยที่ดีงามแก่ศิษย ์

          

๑๓. พัฒนาการสอนด้วยการหาเทคนิคใหม่ ๆ สื่อการสอน       
ที่หลากหลาย มาพัฒนาผูเ้รียนเปน็ประจ้า 

          

๑๔. กระท้าตนเป็นแบบอย่างท่ีดี ตามจารีตประเพณีอันดีงาม           
๑๕. ไม่ใช้ค้าพูดหรือการกระท้าตน ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อความเจรญิ
ทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญัญาของศิษย ์

          

๑๖. ไม่รับหรือไม่แสวงหาอามิสสนิจ้าง หรือผลประโยชน์      
อันมิควรจากศิษย ์

          

จรรยำบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชำชีพ            
๑๗. ให้ความร่วมมือ แนะน้าปรึกษา แก่ผู้อื่น ตามโอกาสอันควร           
๑๘. ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล และเป็นกัลยาณมิตรทางวิชาการ
ต่อกันและกัน 

          

๑๙. ให้ความร่วมมือในการท้ากิจกรรมของส่วนรวม ไมเ่กี่ยงงาน        
ไม่กินแรงเพื่อนร่วมงาน เสียสละสว่นตน เพื่อส่วนรวมได ้

          

๒๐. เห็นความส้าคัญและใหเ้กียรติเพื่อนร่วมงาน           
๒๑. ยกย่องช่ืนชมเพื่อนร่วมงานท่ีได้รับความก้าวหน้าและ
ประสบความส้าเรจ็ 

          

๒๒. มมีนุษย์สมัพันธ์ที่ดีต่อกัน           
จรรยำบรรณต่อสังคม            
๒๓. เข้าร่วมกิจกรรมในการท้านุบา้รุงศิลปวัฒนธรรม หรือ
กิจกรรมอนรุักษ์สิ่งแวดล้อม หรือกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

          

๒๔. ปลูกฝัง คณุลักษณะของความเป็นไทย รักษาวัฒนธรรมไทย 
ให้กับศิษย ์

          

๒๕. มคี่านิยมทีด่ี รักความเป็นไทย ใช้ของไทย และด้าเนินชีวิต
ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

          

๒๖. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาวัฒนธรรมไทย           
๒๗. ค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม           
๒๘. ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

          

 
 
 



๘๙ 

- หน้าที ่๓ - 

 
ตอนที่ ๓  ข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ  
........................................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลประเมินกำรปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณวิชำชีพคร/ูครูทหำร 
ของ รร. ................................................. ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx 
(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๙ ในมาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู/อาจารย์) 

ที ่ รายชื่อครู/อาจารย์ประจา้ 
 

วิชาที่สอน การปฏิบตัิตามระเบียบ วินัยทหาร
และจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

ค่าเฉลี่ยผลประเมิน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ครู/ครูทหาร 

สรุปผลประเมิน 
จรรยาบรรณ 

≥ ๓.๕๑ ปฏิบัต ิ ไม่ปฏิบตั ิ

๑       

๒       

๓       

       

 รวม ... คน  รวม ... คน รวม ... คน  รวม ... คน 

  คิดเป็นร้อยละ ... ... คิดเป็นร้อยละ ..... 

 
                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 

                                                                 จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 

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

 

 

 

(ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๙/ม.๒ คุณภาพครู/อาจารย์) 
(กรอกข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี) 



๙๑ 

มำตรฐำนท่ี ๓ ด้ำนหลกัสูตรและกำรเรียนกำรสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๓ ดำ้นหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ประกอบด้วย ๔ ตวับ่งชี ้คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า การเทียบเคียงตัวบ่งชี ้

น้้าหนัก ของกองทัพ ของ สมศ. 

๑๐. การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ๕ ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๐ - 

๑๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕ ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๑ - 

๑๒. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ๕ ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๒ - 

๑๓.* ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ๕ ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๓ - 

รวมน้ ำหนัก ๒๐ ๑๐ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน หมายถึง การที่สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้  
ให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  มีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตร การควบคุมและก้ากับดูแลการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพเฉพาะทางและวิชาทหาร มีอุดมการณ์และคุณลักษณะของทหารอาชีพ การพัฒนารูปแบบ
และวิธีการสอนที่หลากหลาย เพ่ือให้ผู้ส้าเร็จการศึกษาสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นผู้ใฝ่รู้     
อยู่ เสมอ ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ ใหม่ได้ มีการระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
งบประมาณ อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ้านวยความสะดวก เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย 
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยที่มีการบูรณาการตามความเหมาะสม รวมทั้งกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้ส้าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
เป็นนายทหารประทวน หรือช่างฝีมือเพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพ
พลานามัย 

 



๙๒ 

รำยละเอียดตัวบ่งช้ีในมำตรฐำนที่ ๓ ดำ้นหลกัสูตรและกำรเรียนกำรสอน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
เกณฑ์กำรประเมิน 

   ๑. หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด/กระทรวง 
ศึกษาธิการ/สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๑ คะแนน) 
   ๒. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  และมีการประชุม
คณะกรรมการฯ อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี (๑ คะแนน) 
 ๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่ วยงาน      
ที่เก่ียวข้อง หรือประชาคมอาเซียน (๑ คะแนน) 
   ๔. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุก ๓ - ๖ ปี (๑ คะแนน) 
   ๕. มีการน้าผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา มาปรับปรุง
หลักสูตร (๑ คะแนน) 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ             
ความต้องการของกองทัพเรือและสังคม มีระบบและกลไกการเปิด-ปิดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติ          
ที่ก้าหนด  ทุกหลักสูตรมีการด้าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานวิชาชีพ                  
มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างหน่วยงาน             
ที่เกี่ยวข้อง มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก้าหนด ในทุกวงรอบ ๓-๖ ปี มีการน้าผล
ประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าโครงการปรับปรุงหลักสูตร  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๓. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และจัดท้ารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง/ป ี
๔.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน/ปรับปรุงหลักสูตร 
๕.  จัดท้าแบบประเมินหลักสูตร และขออนุมัติประเมินทบทวนหลักสูตร (ให้ครอบคลุมทั้งครู นักเรียน 
และหน่วยผู้ใช้) แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน และวิเคราะห์ผลฯ 
๖.  จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตร 
๗.  เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑.  หลักสูตรของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด/ยศ.ทร. 
๒. โครงสร้างหลักสูตร 
๓.  ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
๔.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๕.  หนังสือขออนุมัติประเมินหลักสูตร 



๙๓ 

๖. แบบประเมินหลักสูตร 
๗.  รายงานสรุปผลการประเมินหลักสูตร 
๘. รายงานสรุปผลการประเมินของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา และสรุปข้อเสนอแนะ 
๙.  หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุด (โดยจะต้องอยู่ในช่วง ๓ - ๖ ปี) 

หมายเหตุ  ตัวอย่างแบบประเมิน/แบบวิจัยหลักสูตร อยู่ในผนวก ค ท้ายเล่มของคู่มือฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอน   

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. มีการจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ  
ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ้านวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของจ้านวน
รายวิชาทั้งหมด (๑ คะแนน) 
 ๒. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่ก้าหนด (๑ คะแนน)  
 ๓. ร้อยละของจ้านวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับดี - ดีมาก          
(เกณฑ์ดี : ≥ ๓.๕๑ และเกณฑ์ดีมาก : ≥ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ้านวนรายวิชาทั้งหมด 
 

 

จ้านวนวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับดี - ดีมาก  
จ้านวนรายวิชาทั้งหมด 

 

X  ๑๐๐ 

 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนด ร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนรายวิชาทั้งหมด เท่ำกับ      
๑ คะแนน  
 ๔. ร้อยละของจ้านวนครู/อาจารย์/ผู้สอน ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี - ดีมาก (เกณฑ์ดี :   
≥ ๓.๕๑ และเกณฑ์ดีมาก : ≥ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  ต่อจ้านวนครู/อาจารย์/ผู้สอนทั้งหมด 
 

 

จ้านวนครู/อาจารย์/ผู้สอนที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก 
จ้านวนครู/อาจารย์/ผู้สอนทั้งหมด 

 

X  ๑๐๐ 

 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนด ร้อยละ ๘๐ ของจ้านวนครู/อาจารย์/ผู้สอนทั้งหมด 
เท่ำกับ ๑ คะแนน 
 ๕.  มีการน้าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน        
(๑ คะแนน) 

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด้าเนินการให้ครู/อาจารย์/ผู้สอน จัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการ
สอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ ด้วยเทคนิควิธีการสอน      
ที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายที่
สถานศึกษาได้ก้าหนดไว้ มีระบบการประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน เพ่ือน้าไปสู่การปรับปรุง/
พัฒนาแผนการสอน 

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ หมายถึง การจัดการ
ศึกษา ที่ยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียน                
มีความส้าคัญมากที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเติมเต็มตามศักยภาพ เช่น การเรียนอย่างมีส่วนร่วม การเรียนโดยใช้ปัญหา การบรรยาย         
การสัมมนา การสาธิต การสร้างสถานการณ์จ้าลอง การสอนแบบทีม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือ 



๙๕ 

มีการเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากภายนอก ตามความจ้าเป็น รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาประกอบการสอน อาทิ การใช้สื่อผสมทางการศึกษา การสอนทาง internet เป็นต้น 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแบบฟอร์มแผนการสอนรายวิชา รวบรวมแผนการสอน และสรุปจ้านวนแผนการสอน ที่ เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ บูรณาการคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. จัดท้าแบบประเมินรายวิชา และให้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมิน แล้ววิเคราะห์ผล 
๓. จัดท้าแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู/อาจารย์ และให้ผู้เกี่ยวข้องการประเมินให้
ครอบคลุมทุกมิติ แล้ววิเคราะห์ผล 
๔. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา (ประเมินรายละเอียดเนื้อหาวิชา) 
๕. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู/อาจารย์ 
๖. ประชุมสรุปผลการน้าผลประเมินรายวิชา และผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู/
อาจารย์ มาวิเคราะห์ และมอบหมายก้าหนดให้วิชาใด ควรจะปรับปรุงแผนการสอน  แล้วจัดท้ารายงาน
หรือบันทึกสั่งการให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑.  ข้อมูลครู/อาจารย์ 
๒. รายชื่อวิชาทั้งหมด 
๓. รายชื่อแผนการสอน 
๔. แผนการสอนรายวิชา และการบันทึกหลังการสอน 
๕.  รายงานและตารางสรุปจ้านวนแผนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖.  ตารางสอน 
๗. แบบประเมินรายวิชา 
๘. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู/อาจารย์ 
๙. รายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา 
๑๐. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู/อาจารย์ 
๑๑. รายงานหรือบันทึกสั่งการให้ครู/อาจารย์วิชาใดปรับปรุงแผนการสอน 
๑๒. รายงานสรุปผลการปรับปรุงรายวิชา 
๑๓. ข้อมูลสรุปแผนการสอนที่ได้รับการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ  

ชื่อวิชำ.............................................................. 
 ภาคเรียน ................ ชั้นปีที่ ......... พรรค-เหล่า/สาขา .......................... 

ประจ้าปีการศึกษา................ 
ค้าชี้แจง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป จึงขอให้ผู้ตอบแบบประเมินใส่
เครื่องหมาย  ลงใน   ช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยก้าหนดล้าดับการให้
คะแนน เมื่อ  

๑ หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  
๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย   
๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   
๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก   
๕  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  

และเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงประกอบการประเมิน ให้ผู้ตอบแบบประเมิน ใส่เครื่องหมาย  ลง
ใน  ช่องที่เป็นข้อเท็จจริงของผู้เรียน เกี่ยวกับการรับทราบวัตถุประสงค์ของรายวิชา ขอบเขตเนื้อหา 
และวิธีการวัดและประเมินผล  

  มีการชี้แจงให้ทราบ         ไม่มีการชี้แจงให้ทราบ    

ที ่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 

ด้ำนเนื้อหำรำยวิชำ 
๑. สอดคล้อง ครอบคลุม และตรงตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา      
๒. ครอบคลุมความรู้ ทักษะ ความช้านาญ  และปลูกฝังเจตคติ

ให้แก่ผู้เรียน 
     

๓. ความเหมาะสมของจ้านวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและ/หรือจ้านวน
ชั่วโมงภาคปฏิบัติ  

     

๔. จัดเรียงล้าดับของเนื้อหาวิชาได้อย่างเหมาะสม      
๕. ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณป์ัจจุบัน      
๖. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
     

๗. สามารถน้าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได ้      
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
๘. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย      
๙. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ      

๑๐. มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การฝึกที่เหมาะสมกับเนื้อหา
รายวิชา/กิจกรรมการเรียนการสอน และจ้านวนเพียงพอ 

     

๑๑. ส่งเสริม/พัฒนาผู้เรียนให้เกิดความคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจ
อย่างมีเหตุผล  

     

(โปรดพลิกหน้าต่อไป) 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๑ (๓)/ม.๓ หลักสตูร
และการเรียนการสอน 



๙๗ 

- หน้าท่ี ๒ - 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 
ด้ำนกำรวัดและประเมินผล 
๑๒. วิธีการประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวิชา      
๑๓. ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาของวิชา      
๑๔. การวัดและประเมินผลมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้      

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................................... ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๘ 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 

ชื่อครูผู้สอน ...................................................... ชื่อวิชำ .................................. 
 ภาคเรียน ......... ชั้นปีที่ .......... พรรค-เหล่า/สาขา .......................................... 

ประจ้าปีการศึกษา ................ 
ค้าชี้แจง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไป จึงขอให้ผู้ตอบแบบประเมินใส่
เครื่องหมาย  ลงใน   ช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยก้าหนดล้าดับการให้
คะแนน เมื่อ  

๑ หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  
๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย   
๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   
๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก   
๕  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  

ที ่ รายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 
๑  ๒  ๓  ๔  ๕ 

๑. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของรายวิชา ขอบเขตเนื้อหา และวิธีการวัด
และประเมินผลแก่ผู้เรียน 

     

๒. มีการทบทวนเนื้อหาก่อนเรียนและสรุปบทเรียนหลังเรียน      

๓. ความรู้และประสบการณ์ของครูผู้สอน      
๔. ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์        
๕. มีเทคนิคการสอนที่สร้างแรงจูงใจในบทเรียน      
๖. มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังเจตคติที่ดี      
๗. จัดล้าดับเนื้อหาและอธิบายเป็นขั้นตอน เข้าใจง่าย      

๘. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้หลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา
สาระรายวิชา และผู้เรียน 

     

๙. 
 

เลือกใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน และกิจกรรมการเรียน 
การสอน 

     

๑๐. บุคลิก ลักษณะ ท่าทาง น้้าเสียง และการแต่งกาย      

๑๑. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการตรงต่อเวลา      
๑๒. 

 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม/มีส่วนร่วมในการจัด 
การเรียนการสอน 

     

๑๓. ตอบข้อซักถาม/ข้อสงสัยของผู้เรียนได้ชัดเจน ตรงประเด็น      

ข้อคิดเห็นอื่น ๆ  
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................ ........................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................... 
............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................... 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๑ (๔)/ม.๓ หลักสตูร
และการเรียนการสอน 



๙๙ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู/อำจำรย์ 

รร. ..................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx 

ท่ี รายชื่อคร ู วิชาท่ีสอน ภาคเรียน ชั้นปี ผลประเมินการสอน สรุปผลประเมิน 
การสอน 
≥ ๓.๕๑ 

๑       
๒       
       
 รวม ... คน     รวม ... คน 

     คิดเป็นร้อยละ ..... 

 

                                                                                ลงช่ือ.................................................................. 
      จนท.บันทึกข้อมูล  

ต้าแหน่ง ........................................................... 
                                                                                                        ....../....../..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที ่๑๑ (๔)/ม.๓ 
หลักสตูรและการเรียนการสอน 



๑๐๐ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลประเมินรำยวิชำและกำรปรับปรุงแผนกำรสอน 
 รร. ...................... ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx 

ท่ี รหัส/ชื่อรายวิชา ชื่อแผนการ
สอน 

ชื่อเจ้าของ
แผนการสอน 

ภาค
เรียน 

ชั้นปี ผล
ประเมิน
รายวิชา 

สรุปผล
ประเมิน
รายวิชา 
≥ ๓.๕๑ 

การปรับปรุง
แผนการสอน 

๑  ๑.๑       
  ๑.๒       
๒  ๒.๑       
  ๒.๒       
         

 คิดเป็นร้อยละ ....  

 

                                                                                ลงช่ือ.................................................................. 
      จนท.บันทึกข้อมูล  

ต้าแหน่ง ........................................................... 
                                                                                                        ....../....../..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที ่๑๑ (๕)/ม.๓ 
หลักสตูรและการเรียนการสอน 



๑๐๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด และครู/
อาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้ เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน           
(๑ คะแนน) 
 ๒. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้
รายวิชา/แผนการสอน (๑ คะแนน) 
 ๓. มีการแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบ อย่างน้อย ๑ - ๒ ครั้ง/        
ปีการศึกษา (๐.๕ คะแนน)  
 ๔. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือความโปร่งใส และ
ยุติธรรม (๑ คะแนน) 
 ๕. มีการน้าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (๑ คะแนน) 
 ๖. มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมินให้มีคุณภาพ (๐.๕ คะแนน) 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษาด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ ก้าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผล
ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน  
ที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมและ
หลากหลาย มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือความโปร่งใส และ
ยุติธรรม รวมทั้งแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้ผู้ปกครองทราบ ตลอดจนน้าผลจากการวัด
และประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน เช่น ในคู่มือ
นักเรียน หรือปฐมนิเทศ  
๒. จัดท้าตารางการวิเคราะห์ Test Blue Print เป็นรายวิชา 
๓. ปิดประกาศผลการสอบความรู้ให้ผู้เรียนทราบ 
๔. วิเคราะห์ผลการเรียน/พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาผู้เรียน 
๕. มีจดหมาย/message/E-mail/line แจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
๖. วิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือหาคุณภาพของข้อสอบ และแจ้งผลการวิเคราะห์ให้ครู/อาจารย์ประจ้าวิชา
ทราบ เพื่อน้าไปปรับปรุงข้อสอบ 
๗. รายงานสรุปผลการปรับปรุงข้อสอบ 
๘. จัดท้าธนาคารข้อสอบ 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการด้าเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษา  
ที่สองและท่ีสี่ พ.ศ.๒๕๕๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๕๕ 
๒. ระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยคะแนนประจ้าตัวนักเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๓๐ 
๓. แผนการสอน และบันทึกหลังการสอน 



๑๐๒ 

๔. คู่มือนักเรียน 
๕. ตารางการวิเคราะห์ Test Blue Print เป็นรายวิชา 
๖. ก้าหนดการปฐมนิเทศ 
๗. หนังสือแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
๘. ค้าสั่งแต่งตั้งกรรมการทดสอบความรู้ 
๙. แบบเสนอผลการสอบความรู้ (แบบ ยศ.๕) 
๑๐. รายงานสรุปผลการสอบความรู้ 
๑๑. ค้าสั่ง/บันทึกขออนุมัติจัดสอนเสริม 
๑๒. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบเพ่ือหาคุณภาพของข้อสอบ 
๑๓  หนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์ข้อสอบให้คร/ูอาจารย์ประจ้าวิชาทราบ 
๑๔. รายงานสรุปผลการปรับปรุงข้อสอบ 
๑๕. เอกสารการวิเคราะห์ผลการสอบความรู้/พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. มีแผนการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี            
การให้บริการ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ (๑ คะแนน) 
 ๒. มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้าเนินงานตามแผน (๑ คะแนน) 
 ๓. มีงบประมาณสนับสนุนการด้าเนินงานตามแผน (๑ คะแนน) 
 ๔. มีการประเมินผลทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี  
การให้บริการ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ ( ๑ คะแนน) 
 ๕. มีการน้าผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ    
มากข้ึน (๑ คะแนน) 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีหน่วยและผู้รับผิดชอบในการจัดหา จัดท้าแผนพัฒนาและการซ่อมบ้ารุง
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ รวมทั้งจัดหาแหล่ง
ฝึกปฏิบัติ ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ให้เอ้ืออ้านวยต่อการเรียนรู้ตอบสนอง
วัตถุประสงค์การเรียนการสอน รวมทั้งมีการพัฒนาห้องสมุด ระบบสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน  มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้ และ
อุปกรณ์การฝึกงานที่หลากหลาย ทันสมัย มีระบบการบริการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อ้านวยความ
สะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ มีการบริการอนามัยและการรักษา ความปลอดภัยของผู้เรียน มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและหรือกับสถาบันอ่ืน ตลอดจนประเมินผลทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ และน้าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้/แหล่งฝึกปฏิบัติ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือก้าหนดผู้รับผิดชอบฯ ในการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และใน
การหาแหล่งฝึกปฏิบัติ 
๓. กระบวนการในการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และแหล่งฝึกปฏิบัติ (การขอ งป. ประชุม
พิจารณา งป. จัดซื้อ/จัดจ้าง การเบิกพัสดุ) 
๔. จัดท้าแบบประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งฝึกปฏิบัติ และประเมินโดยผู้ใช้ แล้วท้าการ
วิเคราะห์ผลฯ 
๕. รายงานสรุปผลการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งฝึกปฏิบัติ 
๖. จัดให้มีการวิเคราะห์ผลประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งฝึกปฏิบัติ และวางแผนการ
ปรับปรุงแก้ไข 
๗. จัดท้ารายงานสรุปผลการปรับปรุงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งฝึกปฏิบัติ 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. แผนปฏิบัติราชการประจ้าปี 
๒. แผนงานจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งฝึกปฏิบัติ 



๑๐๔ 

๓. บันทึกเสนอขออนุมัติงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งฝึกปฏิบัติ 
๔. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือก้าหนดผู้รับผิดชอบฯ ในการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
และในการหาแหล่งฝึกปฏิบัติ  
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือก้าหนดผู้รับผิดชอบฯ ในการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้ และในการหาแหล่งฝึกปฏิบัติ 
๖. ประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งฝึกปฏิบัติ 
๗. รายงานสรุปผลการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งฝึกปฏิบัติ 
๘. รายงานสรุปผลการปรับปรุงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้และแหล่งฝึกปฏิบัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู ้

โรงเรียน .................................. ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx 

ค ำชี้แจง แบบประเมินชุดนี้  จัดท้าขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อน้าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน ไปใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  โปรดให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและแสดงความคิดเห็น  โดยท้า
เครื่องหมาย   ลงใน  ที่ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด  
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 
  ครู/ผู้ช่วยครู สังกัด (ระบุ ........................................................................................) 
                  พรรค-เหล่า/สาขาทีส่อน (ระบุ .................................................................................)
  นักเรียน        ชั้นปีที่ ๑         ชั้นปทีี่ ๒                ชั้นปทีี่ ๓ 
    พรรค-เหล่า/สาขา  (ระบุ ........................................................................................) 
ส่วนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้  

๑ หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  
๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย   
๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   
๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก   
๕  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  

 รายการประเมิน 
 

ระดับความพึงพอใจ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. ด้ำนห้องเรียนและห้องปฏิบัติกำร 
    ๑.๑ มีอากาศถ่ายเทสะดวก      
    ๑.๒ มีแสงสว่างเพียงพอ       
    ๑.๓ ไม่มีมลภาวะทางเสียงรบกวน      
    ๑.๔ มีความสะอาดเป็นระเบียบ      
    ๑.๕ มีความปลอดภัย      
๒. ด้ำนสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 ๒.๑ มีจ้านวนเพียงพอ พร้อมใช้งาน      
 ๒.๒ มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน      
 ๒.๓ มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสืบค้นข้อมูล      
๓. ด้ำนสภำพแวดล้อมและภูมิทัศน์ 
 ๓.๑ มีการจัดมุมพักผ่อน      
 ๓.๒ มีสนามกีฬา ห้องออกก้าลังกาย      
 ๓.๓ มีการจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์      
๔. กำรบริกำรสนับสนุน 
 ๔.๑ หนังสือภายในห้องสมุดมีความหลากหลาย      
 ๔.๒ มีความสะดวกในการเข้าใช้บริการ      
 ๔.๓ มีการบริการสุขอนามัย      
 ๔.๔ มีการจัดสุขาภิบาล      

 
(โปรดพลิกหน้าต่อไป) 

ตัวบ่งช้ีที ่๑๓/ม.๓ หลักสตูรและ
การเรยีนการสอน 



๑๐๖ 

- หน้าท่ี ๒ - 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

๒ ๓ ๔ ๕ ๕ 
๕. ด้ำนอำวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์สนับสนุนกำรฝึก 
 ๕.๑ มีจ้านวนเพียงพอ พร้อมใช้งาน      
 ๕.๒ มีความทันสมัย      
 ๕.๓ มีความเหมาะสมกับการใช้งาน/ฝึกปฏิบัติ      

 

ข้อเสนอแนะ 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๗ 

มำตรฐำนที่ ๔ ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็น
พลเมืองไทยและพลโลก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๔ ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและ       
พลโลก ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า การเทียบเคียงตัวบ่งชี้ 

น้้าหนัก ของกองทัพ ของ สมศ. 
๑๔. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติฯ ๕ ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๔ - 

๑๕. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหารฯ ๕ ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๕ - 

๑๖. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

๕ ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๖ - 

๑๗. ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม  

๕ ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๗ - 

๑๘. ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  ๕ ตัวบ่งชีท้ี่ ๑๘  

รวมน้ ำหนัก ๒๕ ๒๕ ๐ 

 

 

 

 

         ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบด้วย มาตรฐาน ๓ ด้าน รวม ๑๑ ตัวบ่งชี้ 
โดยมาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทยเป็นคน
เก่ง  คนดี  และมีความสุข ประกอบด้วย ๕ ตัวบ่งชี้ คือ ๑) ก าลังกาย ก าลังใจ ที่สมบูรณ์ ๒) ความรู้และ
ทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและพัฒนาสังคม  ๓) ทักษะในการเรียนรู้และการปรับตัว 
๔) ทักษะทางสังคม และ ๕) คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก
  

 ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่สถานศึกษาต้องพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะของคนไทยที่     
พึงประสงค์ ทั้งด้านความรู้ ด้านร่างกาย และทักษะต่าง ๆ ที่จ าเป็น แล้วยังคงต้องพัฒนาด้านจิตใจ
ควบคู่ไปด้วยกัน เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ในด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ ตลอดจนปลูกจิตส านึกความเป็นทหาร เพ่ือให้ได้ผู้ส าเร็จการศึกษา    
ทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานทางทหาร 



๑๐๘ 

รำยละเอียดตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๔ ด้ำนกำรปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร 
เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่น้อยกว่ำ               
๕ โครงกำร/กิจกรรม (๑ คะแนน) 

 ๒. มีการด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษาทุกคน   
เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม        
(๑ คะแนน) 

 ๓. มีการด้าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส้านึกด้านการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน) 

 ๔. มีการประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส้านึกด้าน         
การรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์   
ทรงเป็นประมุข และน้าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ (๑ คะแนน) 

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป     
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

หมำยเหตุ : โครงการ/กิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ - ๑๘ นับซ้้ากันได้  

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา 
รวมทั้งผู้ เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีการ
ประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนใน
สถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน้าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ/กิจกรรม ก้าหนดตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย พร้อมระบุจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมเทิดพระเกียรติ พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 



๑๐๙ 

๓. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แล้วให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประเมิน และ
วิเคราะห์ผลฯ 
๔. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงาน บรรลุ/ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด ผลประเมิน
ความพึงพอใจ สรุปปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ)  

ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรมฯ 

๑. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   
๒. กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพร 
๓. กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชด้าริ 
๔. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้้า   
๕. โครงการรักษ์เจ้าพระยาเฉลิมพระเกียรติ   
๖. กิจกรรมกาชาดคอนเสิร์ต                         
๗. โครงการจักรยานน้้าบ้าบัดน้้าเสีย       
๘. กิจกรรมฟังพระบรมราโชวาทหลังแถว    
๙ กิจกรรมส่งนักเรียนเข้าร่วมวันเฉลิมพระเกียรติ 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. บันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ  
๔. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมฯ 
๕. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรมฯ 
๖. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ 
กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ  
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ 
กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ ไม่น้อยกว่ำ ๕ โครงกำร/
กิจกรรม (๑ คะแนน) 

 ๒. มีการด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษาทุกคนเข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ กิจกรรมการเสริมสร้าง
พัฒนาภาวะผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน) 

 ๓. มีการด้าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการฝึกอบรมทาง
ทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ 
อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน) 

 ๔. มีการประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร 
การฝึกภาคปฏิบัติ กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ และน้า
ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ (๑ คะแนน) 

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์
ของสถานศึกษาในการส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนา
ภาวะผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ และมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

หมำยเหตุ : โครงการ/กิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ - ๑๘ นับซ้้ากันได้  

ค ำอธิบำย 
 สถานศึกษาด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา  
รวมทั้งผู้เรียนทุกคน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ 
กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ มีการประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา และ
ผู้เรียน และน้าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ ตลอดจนมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม การส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ กิจกรรม
การเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ/กิจกรรม 
ก้าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พร้อมระบุจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษาในการส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาภาวะ
ผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ  แล้วให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประเมิน และวิเคราะห์ผลฯ 
๔. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ     
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ 



๑๑๑ 

กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์
ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงาน บรรลุ/ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด ผลประเมินความพึงพอใจ สรุป
ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ) 

ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรม 

๑. การฝึกภาคสนามประจ้าปีการศึกษา 
๒. โครงการส่งเสริมคุณลักษณะทางทหาร (การฝึกนักเรียนปกครอง การฝึกภาวะผู้น้า) 
๓. โครงการปลูกฝังวิชาชีพทหารเรือ 
๔  กิจกรรมดูงานประวัติศาสตร์กองทัพเรือ ด้านการอาวุธ ด้านการทหาร (เช่น ดูงานป้อมพระจุลฯ กฝร. 
พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ) 
๕.  กิจกรรมดูงานเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านการอาวุธ (เช่น ดูงาน กฝร. กดน.)       
๖. การฝึกภาคทางใช้การในทะเล            

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. บันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ 
๔. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมฯ 
๕. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรม 
๖. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ 
กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู/อาจารย์
ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา และผู้เรียน ไม่น้อยกว่ำ ๒ โครงกำร/กิจกรรม (๑ คะแนน)  

 ๒. มีการด้าเนินการแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วน
ร่วมของครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา (๑ คะแนน) 

 ๓. มีการด้าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน) 

 ๔. มีการประเมินผลการด้าเนินงานตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา และผู้เรียน และน้าผลไปปรับปรุง
การบริหารจัดการ (๑ คะแนน) 

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการปลูกฝัง
จิตส้านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

หมำยเหตุ : โครงการ/กิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ - ๑๘ นับซ้้ากันได้  

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษาด้าเนินการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ครู/
อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ มีแผนงาน 
โครงการ/กิจกรรมในการบริหารจัดการสถานศึกษา ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีการด้าเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ/กิจกรรม มีการประเมินผลการด้าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของครู/อาจารย์ประจ้า 
บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน้าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปลูกฝังจิตส้านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ/
กิจกรรม ก้าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พร้อมระบุจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการปลูกจิตส้านึก
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แล้วให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ประเมิน และวิเคราะห์ผลฯ 
๔. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา ในการส่งเสริมการปลูกฝังจิตส้านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงานบรรลุ/ไม่บรรลุตาม
ตัวชี้วัด ผลประเมินความพึงพอใจ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 

 ตัวอยำ่งโครงกำร/กิจกรรม 

๑. กิจกรรมเชิญวิทยากรมาบรรยายความรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๑๓ 

๒.  กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชด้าริ  
๓.  กิจกรรมจัดท้าแปลงสาธิตเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง 
๔.  โครงการบัญชีครัวเรือน  
๕. โครงการออมทรัพย์ 
 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. บันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ 
๔. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมฯ 
๕. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรมฯ 
๖. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗  ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ไม่น้อยกว่ำ ๕ โครงกำร/กิจกรรม (๑ คะแนน) 

 ๒. มีการด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษาทุกคน เข้า
ร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม        
(๑ คะแนน) 

 ๓. มีการด้าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส้านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน)  

 ๔. มีการประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส้านึกด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และน้าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ (๑ คะแนน) 

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปลูกฝัง
จิตส้านึก ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

หมำยเหตุ  : โครงการ/กิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ - ๑๘ นับซ้้ากันได้  

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษาด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา และ
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝังจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการ
ประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม โดยครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนใน
สถานศึกษา และผู้เรียนเพ่ือน้าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ/กิจกรรม 
ก้าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พร้อมระบุจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องทีม่ีต่อการส่งเสริมด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แล้วให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประเมิน และวิเคราะห์ผล 
๔. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงาน บรรลุ/ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด ผลประเมินความ     
พึงพอใจ  สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 
 
 
 



๑๑๕ 

ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรม 

๑.  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ   
๒.  กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้้า                
๓.  กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชด้าริ ด้านการอนุรักษ์ เช่น อ้าวคุ้งกระเบน   
๔.  โครงการรักษ์เจ้าพระยาเฉลิมพระเกียรติ  
๕.  โครงการจักรยานน้้าบ้าบัดน้้าเสีย    
๖.  กิจกรรมเก็บขยะชาดหาด     

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. บันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ 
๔. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมฯ 
๕. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรมฯ 
๖. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ที่มตี่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่ำ ๕ โครงกำร/
กิจกรรม (๑ คะแนน) 

 ๒. มีการด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษาทุกคนเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน)  

 ๓. มีการด้าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
อย่ำงน้อยคนละ ๑ กิจกรรม (๑ คะแนน) 

 ๔. มีการประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ และ
น้าผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ (๑ คะแนน) 

 ๕. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดกีฬาและ
นันทนาการ และมีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

หมำยเหตุ  : โครงการ/กิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ - ๑๘ นับซ้้ากันได้  

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษาด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา และ
ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ด้านการกีฬาและนันทนาการ มีการประเมินผลการด้าเนินงาน
ตามโครงการ/กิจกรรม โดยครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา และผู้เรียน เพ่ือน้า
ผลไปปรับปรุงการบริหารจัดการ และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อภาพลักษณ์ของ
สถานศึกษา 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๕ โครงการ/กิจกรรม 
ก้าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พร้อมระบุจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๒. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
๓. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดกีฬาและ
นันทนาการ แล้วให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมประเมิน และวิเคราะห์ผล 
๔. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อการจัดกีฬาและนันทนาการ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม     
วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน 
(ความส้าเร็จของงาน บรรลุ/ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด ผลประเมินความพึงพอใจ สรุปปัญหา  อุปสรรค 
ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 

ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรม 

๑. กิจกรรมกีฬาสามัคคี นดย. ๓ เหล่า    
๒. กิจกรรมกีฬาภายใน (กีฬาราชนาวี กีฬาสีภายใน)    
๓. จัดตั้งชมรมกีฬาและนันทนาการ     
๔. กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย (เช่น น้านักเรียนวิ่ง กีฬาบ่ายวันพุธ)  



๑๑๗ 

๕. กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ข้อมูลครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา 
๒. ข้อมูลผู้เรียนในสถานศึกษา 
๓. บันทึกขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ     
๔. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมฯ 
๕. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรมฯ 
๖. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทีม่ีต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๘ 

(ตัวอย่าง)  
แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมปลูกจิตส ำนึกฯ 

ใน ........................................ สถานที่ ............................................  

ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน เพ่ือให้การ
ด้าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน้าไปใช้ต่อไป 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป 
ค ำชี้แจง  โปรดท้าเครื่องหมาย   ลงในช่องหน้าข้อความ 
๑. เพศ       หญิง     ชาย 
๒ สถานะ    ครู/อาจารย์    บุคลากรสายสนับสนุน   ผู้เรียนชั้นปีที่ .......   อ่ืน ๆ .......... 
ตอนที ่๒  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ค ำชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ของท่านเพียงระดับเดียว  เมื่อ 

๑ หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  
๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย   
๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   
๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก   
๕  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. การประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ/กิจกรรม      
๒. ความพร้อมของอุปกรณ์ และสถานที่ในการจัดโครงการ/กิจกรรม      
๓. ระยะเวลาในการจัดโครงการ/กิจกรรม มีความเหมาะสม      
๔. การจัดเลี้ยง มีความเหมาะสม      
๕. ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (บุคคลภายในสถานศึกษา) ได้รับ      
๖. ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม (บุคคลภายนอกสถานศึกษา) ได้รับ      
๗. ความร่วมมือ/การให้การสนับสนุนของผู้เข้าร่วมโครงการ      
๘. เป็นโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงออกถึงการปลูกจิตส้านึก      
   ๘.๑ ด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

     

   ๘.๒ ด้านการฝึกอบรมทางทหาร/ฝึกปฏิบัติ เสริมสร้างภาวะผู้น้าและการ
ปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพ 

     

   ๘.๓ ด้านปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง      
   ๘.๔ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม      
   ๘.๕ ด้านการกีฬาและนันทนาการ      

 

 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔-๑๘/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 

(โปรดพลิกหน้าต่อไป) 



๑๑๙ 

- หน้าท่ี ๒ - 

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



๑๒๐ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของผู้เรียน  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อผู้เรียน ช้ันป ี พรรค-
เหล่า/ 

สาขา 

กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑               
๒               
๓               
               
               

               

               

 รวม ... คน             รวม ... คน 
    ร้อยละ .... 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                               จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                            ต้าแหน่ง ........................................................... 
                                                                                                                                                   ....../....../..... 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๔/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๒๑ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของครู/อำจำรย์ประจ ำ  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อครู/อาจารย์ประจา้ วิชา 

ที่สอน 
ภาคเรยีน
และช้ันป ี

ที่สอน 

กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑               
๒               
๓               
               
               

               

               

 รวม ... คน             รวม ... คน 
    ร้อยละ .... 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                                จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                             ต้าแหน่ง ......................................................... 
                                                                                                                                                        ....../....../..... 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๔/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๒๒ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของบุคลำกร  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขฯ 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อบุคลากร ต้าแหน่ง กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑              
๒              
๓              
              
              

              

              

 รวม ... คน            รวม ... คน 
   ร้อยละ .... 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๔/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๒๓ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของผู้เรียน  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมทำงทหำร/กำรฝึกภำคปฏิบัติ กำรเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำ และกำรปลูกฝังกำรเป็นทหำรอำชีพ 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อผู้เรียน ช้ันป ี พรรค-
เหล่า/ 

สาขา 

กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑               
๒               
๓               
               
               

               

               

 รวม ... คน             รวม ... คน 
    ร้อยละ .... 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 
 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๕/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๒๔ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของครู/อำจำรย์ประจ ำ  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมทำงทหำร/กำรฝึกภำคปฏิบัติ กำรเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำ และกำรปลูกฝังกำรเป็นทหำรอำชีพ 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

 ที ่ รายชื่อครู/อาจารย์ประจา้ วิชาที่
สอน 

ภาคเรยีน
และช้ันปี
ที่สอน 

กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ 
กิจกรรม 

(๑) กิจกรรม................. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑               
๒               
๓               
               
               

               

               

 รวม ... คน             รวม ... 
คน 

    คิดเป็นร้อยละ .... 
 
 

 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๕/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๒๕ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของบุคลำกร  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนกำรส่งเสริมกำรฝึกอบรมทำงทหำร/กำรฝึกภำคปฏิบัติ กำรเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำ และกำรปลูกฝังกำรเป็นทหำรอำชีพ 

 (ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อบุคลากร ต้าแหน่ง กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑              
๒              
๓              
              
              

              

              

 รวม ... คน            รวม ... คน 
   ร้อยละ .... 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๕/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๒๖ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของผู้เรียน  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อผู้เรียน ช้ันป ี พรรค-
เหล่า/ 

สาขา 

กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑               
๒               
๓               
               
               

               

               

 รวม ... คน             รวม ... คน 
    ร้อยละ .... 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 
 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๖/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๒๗ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของครู/อำจำรย์ประจ ำ  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 (ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อครู/อาจารย์ประจา้ วิชาที่
สอน 

ภาคเรยีน
และช้ันปีท่ี

สอน 

กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑               
๒               
๓               
               
               

               

               

 รวม ... คน             รวม ... คน 
    ร้อยละ .... 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 
 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๖/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๒๘ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของบุคลำกร  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อบุคลากร ต้าแหน่ง กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑              
๒              
๓              
              
              

              

              

 รวม ... คน            รวม ... คน 
   ร้อยละ .... 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๖/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๒๙ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของผู้เรียน  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อผู้เรียน ช้ันป ี พรรค-
เหล่า/ 

สาขา 

กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑               
๒               
๓               
               
               

               

               

 รวม ... คน             รวม ... คน 
    ร้อยละ .... 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๗/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๓๐ 

 แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของครู/อำจำรย์ประจ ำ  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อครู/อาจารย์ประจา้ วิชาที่
สอน 

ภาคเรยีน
และช้ันปีท่ี

สอน 

กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑               
๒               
๓               
               
               

               

               

 รวม ... คน             รวม ... คน 
    ร้อยละ .... 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๗/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๓๑ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของบุคลำกร  

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อบุคลากร ต้าแหน่ง กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑              
๒              
๓              
              
              

              

              

 รวม ... คน            รวม ... คน 
   ร้อยละ .... 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 
 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๗/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๓๒ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของผู้เรียน 

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อผู้เรียน ช้ันป ี พรรค-
เหล่า/ 

สาขา 

กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑               
๒               
๓               
               
               

               

               

 รวม ... คน             รวม ... คน 
    ร้อยละ .... 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๘/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๓๓ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของครู/อำจำรย์ประจ ำ 

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อครู/อาจารย์ประจา้ วิชาที่
สอน 

ภาคเรยีน
และช้ันปีท่ี

สอน 

กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑               
๒               
๓               
               
               

               

               

 รวม ... คน             รวม ... คน 
    ร้อยละ .... 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๘/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๓๔ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรเข้ำร่วมกิจกรรมปลูกฝังจิตส ำนึกควำมเป็นทหำร เสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  
ของบุคลำกร 

รร. ...................... ประจ้าปีการศึกษา ๒๕xx  
ด้ำนกำรกีฬำและนันทนำกำร 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ในมาตรฐานที่ ๔ การปลูกจิตส้านึกฯ) 

ที ่ รายชื่อบุคลากร ต้าแหน่ง กิจกรรมที่เข้าร่วม สรุป 

≥ ๑ กิจกรรม (๑) กิจกรรม.............. (๒) กิจกรรม................. (๓)  กิจกรรม................. (๔)  กิจกรรม................. (๕)  กิจกรรม................. 
วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่ วดป. สถานที ่

๑              
๒              
๓              
              
              

              

              

 รวม ... คน            รวม ... คน 
   ร้อยละ .... 

 

                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 
                                                                                                                                              จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                                                                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                                                                                                    ....../....../..... 

 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๘/ม.๔  
การปลูกจติส้านึกฯ 



๑๓๕ 

มำตรฐำนท่ี ๕ ด้ำนกำรบริหำรและธรรมำภิบำลของสถำนศึกษำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๕ ด้ำนกำรบริหำรและธรรมำภิบำลของสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า การเทียบเคียงตัวบ่งชี้ 

น้้าหนัก ของกองทัพ ของ สมศ. 
๑๙. การด้าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/สภา
โรงเรียน 

๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ ตัวบ่งชี้ที่ 9 

๒๐. การด้าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ ตัวบ่งชี้ที่ 10 

๒๑. การบริหารความเสี่ยง ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑ ตัวบ่งชี้ที่ 11 

๒๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒ ตัวบ่งชี้ที่ 12 

รวมน้ ำหนัก ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การบริหารและการพัฒนาสถาบัน หมายถึง สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี  
สามารถพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้  เน้น
ผลสัมฤทธิ์ของงาน และการมีส่วนร่วมในสถาบัน มีการควบคุมก้ากับด้านนโยบาย  โดยมีนโยบาย
และแผนงานสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจของสถานศึกษา และความต้องการของ
กองทัพเรือ โดยมีสภาสถาบัน/คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการ ฯ ท้าหน้าที่ก้ากับดูแล
นโยบายและการด้าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา  ตลอดจนสถานศึกษามีระบบ การบริหาร
บุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารสวัสดิการ ที่จัดให้ผู้เรียนและบุคลากรทุกคน รวมทั้ง
ก้ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด้าเนินงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่ก้าหนด โดยผู้บริหารสถานศึกษายึดหลักการปกครองภายใต้หลักธรรมาภิบาล และน้า
การบริหารความเสี่ยงมาเป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือลดผลกระทบจากเหตุการณ์    
ที่คาดไม่ถึง อีกทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรภายในสถานศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง     
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 



๑๓๖ 

รำยละเอียดมำตรฐำนที่ ๕ ด้ำนกำรบริหำรและธรรมำภิบำลของสถำนศึกษำ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ การด้าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/สภาโรงเรียน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. มีการก้าหนดนโยบาย แนวทางการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์
สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ้าปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้ (๑ คะแนน) 

 ๒. มี ผ ลก า ร พิ จ า รณ า ให้ ค ว าม เห็ น ช อบ หลั ก สู ต ร ที่ ส อ ด คล้ อ ง กั บ ม า ต ร ฐ า น ที่
กระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัดก้าหนด (๑ คะแนน) 

 ๓. มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ โดยเน้นการก้ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่ก้าหนด (๑ คะแนน) 

 ๔. มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เช่น มีการก้าหนดวันประชุมตลอดปี ไม่น้อยกว่ำ ๒ ครั้ง/ปี 
จัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า ก้ากับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๗๐ ของจ้านวนครั้งที่จัดประชุมทั้งปี (๑ คะแนน) 

 ๕. มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้  
(๑ คะแนน) 

ค ำอธิบำย 

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/สภาโรงเรียน มีผลการด้าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ซึ่งก้าหนดไว้
ในค้าสั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมุ่งเน้นการก้าหนดนโยบาย ก้ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด้าเนินงาน
ของสถานศึกษา และขับเคลื่อนการด้าเนินงาน เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ให้บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก้าหนด และน้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  
  ฐำนข้อมูล (database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้  โดยมีความสัมพันธ์   
ซึ่งกันและกัน โดยไม่บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ 
แฟ้มข้อมูล 
  ระบบฐำนข้อมูล (database system) หมายถึง ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน
อย่างมีระบบ มีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยแฟ้มข้อมูล
หลาย ๆ แฟ้มที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 

 สำรสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลทั้งด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ที่ประมวล          
จัดหมวดหมู่ เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ 

  ประโยชน์ของฐำนข้อมูล 
๑. ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้้าซ้อน 
๒. รักษาความถูกต้องของข้อมูล เมื่อมีการแก้ไขข้อมูลบางจุด จะท้าให้ข้อมูลส่วนอ่ืนที่สัมพันธ์กัน

ได้รับการแก้ไขตามโดยอัตโนมัติ 
๓. ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูล เพราะมีผู้ดูแลระบบ 

 



๑๓๗ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑.  เพ่ิมเติมหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ในเรื่องการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
๒.  จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปีการศึกษา (วาระการประชุม แนวทาง 
การประชุม หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม) หัวข้อในวาระการประชุม ควรครอบคลุม            
๑) วัตถุประสงค์การประชุม ๒) พิจารณาและให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ผู้เรียนและเอกลักษณ์
สถานศึกษา ๓) พิจารณาและติดตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปี ๔) เห็นชอบหลักสูตร 
๓.  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และกรอกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา บันทึกขออนุมัติประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
๓. แนวทางการประชุม/เอกสารประกอบการประชุม เช่น (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา              
(ร่าง) แผนปฏิบัติงานประจ้าปี สรุปผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ้าปี และ (ร่าง) หลักสูตร   
เป็นต้น 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ การด้าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. มีคะแนนผลประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยการ
ประเมินตนเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด (ยศ.ทร. ก้าหนดให้ใช้คะแนนค่าเฉลี่ยของผลประเมินตนเอง  
และผลประเมินค่านายทหารสัญญาบัตรของผู้บังคับบัญชา เป็น ๕๐ : ๕๐) 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดคะแนนเต็มของผลประเมินผู้บริหารสถานศึกษา    
เท่ำกับ ๑ คะแนน 

 ๒. มีจ้านวนครู/อาจารย์ต่อผู้เรียน ตามเกณฑ์ต้นสังกัด หรือตามมาตรฐานหลักสูตร (๑ คะแนน)  
(ยศ.ทร. ก้าหนดให้ใช้อัตราส่วนครูต่อผู้เรียน ≤ ๑ ต่อ ๓๕) 
  ร้อยละของจ้านวนสาขาวิชาที่มีอัตราส่วนของครู/อาจารย์ต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ต้นสังกัด 
หรือตามมาตรฐานหลักสูตร (เกณฑ์ที่ ยศ.ทร. ก้าหนด คือ ≤ ๑ ต่อ ๓๕) ต่อจ้านวนสาขาวิชาที่เปิดสอน
ทั้งหมด 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดคะแนนเต็ม (ร้อยละ ๑๐๐) เท่ำกับ ๑ คะแนน 

       ๓. มีรายงานงบการเงินเสนอหน่วยงานต้นสังกัด (๑ คะแนน) 

 ๔. มีการน้ามติของคณะกรรมการสถานศึกษา/สภาโรงเรียน หรือนโยบายของหน่วยงาน    
ต้นสังกัดไปสู่การปฏิบัติ (๑ คะแนน) 

 ๕. สถานศึกษาน้าเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงการด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
ที่เป็นกิจวัตร สม่้าเสมอ จนเป็นวิถีชีวิต ก่อเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในองค์กร (๑ คะแนน) 

เงื่อนไข  : คะแนนในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า 

 ๑. มีผู้บริหารสถานศึกษากระท้าการทุจริต 
๒. ไม่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน (IQA) จากสถานศึกษาและต้นสังกัด 

ค ำอธิบำย 

 ผู้บริหารสถานศึกษามีผลการด้าเนินงานตามนโยบายที่ก้าหนด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบตรวจสอบการท้างานตามภารกิจ 
ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผู้ที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
หรือแต่งตั้งให้รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษานั้น ๆ โดยจะต้องบริหารงานทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น    ด้าน
วิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป 

  บทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ต้องแสดงความสามารถในการเป็นผู้น้าด้านวิชาการ 
สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์  มุ่งพัฒนาตนเองอยู่เสมอ รอบรู้ทางด้านการศึกษา บริหารการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า 
มีประสิทธิภาพ เป็นนักวางแผนและก้าหนดนโยบายที่ดี  รวมทั้ งต้องสามารถปกครองดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เรียนได้เป็นอย่างดี  โดยยึดตามหลักธรรมำภิบำล 



๑๓๙ 

 หลักธรรมาภิบาลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance) หมายถึง 
หลักในการปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองคลองธรรม 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ ๑๐ หลัก คือ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง    
หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม   
หลักความเสมอภาค และหลักการมุ่งฉันทามติ 

  เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน ส านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการก าหนดความหมายส าคัญของหลักธรรมาภิบาล 
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ีทั้ง ๑๐ องค์ประกอบ ไว้ดังนี้ 
 

หลักธรรมำภิบำล ควำมหมำย 
หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  • ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด้าเนินการ 
โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงาน
ที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา 
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  • การบริหารราชการตามแนวทางการก้ากับดูแลที่ดี ที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness)   
 

• การให้บริการที่สามารถด้าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
ก้าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนอง
ตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability)  
 

• การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับ
ที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึง
ความส้านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

หลักความโปร่งใส (Transparency)  
 

• กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อ
สงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้าม    
ตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกข้ันตอน
ในการด้าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
 

• กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท้าความเข้าใจ 
ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส้าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ



๑๔๐ 

หลักธรรมำภิบำล ควำมหมำย 
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการ
พัฒนา 

หลักการกระจายอ้านาจ 
(Decentralization)  
 

• การถ่ายโอนอ้านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ   
จากส่วนราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน 
(ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ด้าเนินการ
แทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ้านาจและความ 
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด้าเนินการให้แก่บุคลากร 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ 
และเพ่ิมผลิตภาพ เพื่อผลการด้าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 

• การใช้อ้านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการ
บริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ค้านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หลักความเสมอภาค (Equity)  
 

• การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย 
ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก้าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา การฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus 
Oriented) 
 

• การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหา
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ 
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส้าคัญ โดยฉันทามติไม่จ้าเป็น 
ต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดยเอกฉันท์ 

 

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

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 
๑. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินตนเองตามหลักธรรมาภิบาล หรือใช้ข้อมูลผลการประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษาในระบบก้าลังพล ทร. 
๒.  รวบรวมรายชื่อและจ้านวนครู/อาจารย์ และผู้เรียน  
๓. จัดท้ารายงานงบการเงินเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
๔. น้าผลการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มาวิเคราะห์และด้าเนินการตามมติที่สั่งการ 
๕.  จัดท้าประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑.  รายงานสรุปผลการประเมินตนเองของผู้บริหารสถานศึกษา หรือเอกสารผลการประเมินผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยต้นสังกัด 
๒.  หลักฐานการแสดงอัตราส่วนครู/อาจารย์ต่อผู้เรียน 



๑๔๑ 

๓.  ค้าสั่งแต่งตั้งครูผู้สอน ตารางการสรุปรายชื่อ และจ้านวนครู/อาจารย์ 
๔. รายชื่อและจ้านวนผู้เรียน และตารางการสรุปรายชื่อและจ้านวนผู้เรียน 
๕.  รายงานงบการเงินเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
๖.  รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
๗. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจ้าปี 
๘.  เอกสารประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
๙. หลักฐานการด้าเนินงานของโครงการต่าง ๆ ที่มีการด้าเนินตามวงจร PDCA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

(ตัวอย่าง) 
แบบประเมินตนเองผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ......................................... ต้าแหน่ง ............................... ประจ้าปีการศึกษา 
.............. 

 

ค้าชี้แจง เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการสถานศึกษา จึงขอให้ผู้ตอบแบบประเมินใส่เครื่องหมาย   ลง
ใน   ช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยก้าหนดล้าดับการให้คะแนน เมื่อ  

๑ หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  
๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย   
๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   
๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก   
๕  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  

 

(โปรดพลิกหน้าต่อไป) 

ที ่  รายการประเมิน ระดับคะแนนพึงพอใจ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑. หลักประสิทธิผล  
 ๑.๑ มีวิสัยทัศน์ในการบริหารงาน      
 ๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจ จนบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วย      
 ๑.๓ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน      
 ๑.๔ สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน      
 ๑.๕ มีการติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น      

๒. หลักประสิทธิภาพ 
 ๒.๑ บริหารงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า      
 ๒.๒ มีการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่ออ้านวยความสะดวก      
 ๒.๓ มีการลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย      
 ๒.๔ มีการทบทวนและยกเลิกภารกิจที่ล้าสมัยและไม่มีความ

จ้าเป็น 
     

๓. หลักการมีส่วนร่วม 
 ๓.๑ รับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา      
 ๓.๒ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการ 
     

 ๓.๓ เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน      
๔. หลักความโปร่งใส 
 ๔.๑ มีความซื่อสัตย์สุจริต      
 ๔.๒ บริหารงานตรงไปตรงมา      
 ๔.๓ เปิดเผยข้อมูลที่จ้าเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบอย่าง

สม่้าเสมอ 
     

 ๔.๓ วางระบบในการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร      

ตัวบ่งช้ีที ่๒๐/ม.๕          
การบริหารและธรรมาภิบาล

ฯ 



๑๔๓ 

- หน้าที ่๒ - 

 
 
 

(โปรดพลิกหน้าต่อไป) 
 
 
 
 
 

ที ่  รายการประเมิน ระดับคะแนนพึงพอใจ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. หลักการตอบสนอง 
 ๕.๑ ปฏิบัติงานส้าเร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนด      
 ๕.๒ ผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับทั้งหน่วยเหนือและ

ผู้ใต้บังคับบัญชา 
     

 ๕.๓ สร้างความเชื่อม่ันไว้วางใจทั้งกับหน่วยเหนือและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

๖. หลักภาระรับผิดชอบ 
 ๖.๑ สามารถตอบค้าถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย      
 ๖.๒ ควบคุม ก้ากับ ดูแลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด      
 ๖.๓ รายงานความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  

เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
     

 ๖.๔ ยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตนเอง 
และหาแนวทางแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

     

๗. หลักนิติธรรม 
 ๗.๑ ใช้อ้านาจตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 

อย่างเคร่งครัด เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
     

 ๗.๒ ค้านึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ใต้บังคับบัญชา      
๘. หลักการกระจายอ้านาจ 
 ๘.๑ มีการมอบอ้านาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ 

อย่างเหมาะสม 
     

 ๘.๒ มีการกระจายความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานระดับต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

     

๙. หลักความเสมอภาค 
 ๙.๑ การปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาไม่มีการแบ่งแยก      
 ๙.๒ ปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม และเท่าเทียมกัน       

๑๐. หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ 
 ๑๐.๑ มีกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ/ข้อตกลงร่วมกันของ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
     

 ๑๐.๒ สื่อสาร/ท้าความเข้าใจผลของฉันทามติให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษาทราบอย่างทั่วถึง 

     

 ๑๐.๓ ปฏิบัติตามความเห็นของมติเสียงส่วนใหญ่ที่ถูกต้อง      



๑๔๔ 

- หน้าที ่๓ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(โปรดพลิกหน้าต่อไป) 

ที ่  รายการประเมิน ระดับคะแนนพึงพอใจ 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑๑. ความสามารถและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
 ๑๑.๑ ความส้าเร็จในการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา        
 ๑๑.๒ ความสามารถในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือการบริหาร

จัดการ การเรียนการสอน การสร้างองค์ความรู้ 
     

 ๑๑.๓ ความสามารถในการบริหารด้านการเงิน และงบประมาณ        
 ๑๑.๔ ความสามารถในการบริหารความเสี่ยง        
 ๑๑.๕ ความสามารถในการบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามนโยบาย

ด้านการศึกษา   
     

 ๑๑.๖ ประสิทธิภาพในการพัฒนาประมวลการสอน หรือ
แผนการสอน  

     

 ๑๑.๗ ๑. ให้ความส้าคัญและผลักดันในเรื่องของกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพ 

๒. ผ่านการปฏิบัติจริงอย่างเป็นรูปธรรม 

     

 ๑๑.๘ ๓. ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่ง
การเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เพียงพอ และทันสมัย 

     



๑๔๕ 

- หน้าท่ี ๔ - 

ค ำอธิบำย ความหมายหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามที่ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ก าหนดไว้ มี ๑๐ องค์ประกอบ คือ 

หลักธรรมำภิบำล ควำมหมำย 
๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  • ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด้าเนินการ โดย
การปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ที่
ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน 
รวมถึงมีการติดตาม ประเมินผล และพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และเป็นระบบ 

๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  • การบริหารราชการตามแนวทางการก้ากับดูแลที่ดี ที่มีการ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือ
การบริหารจัดการที่เหมาะสม ให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากร   
ทั้งด้านต้นทุน แรงงาน และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม 

๓. หลักการตอบสนอง 
(Responsiveness)   
 

• การให้บริการที่สามารถด้าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด และ
สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึง ตอบสนองตามความ
คาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้  
ส่วนเสียที่มีความหลากหลาย และมีความแตกต่าง 

๔. หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability)  
 

• การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานต่อ
เป้าหมายที่ก้าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้น ควรอยู่ในระดับ 
ที่สนองต่อความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความ
ส้านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕. หลักความโปร่งใส 
(Transparency)  
 

• กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย 
และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร อันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้
อย่างเสรี โดยประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด้าเนินกิจกรรม
หรือกระบวนการต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

๖. หลักการมีส่วนร่วม 
(Participation) 
 

• กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท้าความเข้าใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่ส้าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิด
แนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

 

 (โปรดพลิกหน้าต่อไป) 

 



๑๔๖ 

- หน้าที ่๕ - 

หลักธรรมำภิบำล ควำมหมำย 
๗. หลักการกระจายอ้านาจ 
(Decentralization)  
 

• การถ่ายโอนอ้านาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจากส่วน
ราชการส่วนกลาง ให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น) และภาคประชาชน ด้าเนินการแทน โดยมีอิสระตาม
สมควร รวมถึงการมอบอ้านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการด้าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความ      
พึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพ เพื่อผลการด้าเนินงาน
ที่ดีของส่วนราชการ 

๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
 

• การใช้อ้านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ในการบริหาร
ราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค้านึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๙. หลักความเสมอภาค (Equity)  
 

• การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดย ไม่มี
การแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นก้าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ 
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรม และอ่ืน ๆ 

๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ 
(Consensus Oriented) 
 

• การหาข้อตกลงทั่วไป ภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เก่ียวข้อง 
ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจาก
กลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็น
ที่ส้าคัญ โดยฉันทามติไม่จ้าเป็น ต้องหมายความว่าเป็นความเห็น
พ้องโดยเอกฉันท์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๗ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒๑  กำรบริหำรควำมเสี่ยง 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  (๑ คะแนน) 

 ๒. มีการก้าหนดกลยุทธ์และเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยง (๑ คะแนน) 

 ๓. มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และประเมินผลกระทบของความ
เสี่ยงที่จะเกิดข้ึน (๑ คะแนน) 

 ๔. มีการก้าหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเสี่ยงให้น้อยลง  
(๑ คะแนน) 

 ๕. มีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานต่อคณะกรรมการ       
ที่เก่ียวข้อง (๑ คะแนน) 

เงื่อนไข  : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า มีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น  
โดยพิจารณาจากความรุนแรง ความถี่ และละเลย โดยไม่มีการแก้ไข ป้องกัน 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษาระบุความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมินสถานการณ์ จัดล้าดับความส้าคัญ 
จัดการ ควบคุม ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขความเสี่ยง ส่งผลให้ลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม 

 ควำมเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ที่อาจท้าให้สถานศึกษาไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเหตุการณ์ที่มีความไมแ่นน่อน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบ 
ต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษา ทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิด
ความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์/ที่ไม่พึงประสงค์ ท้าให้การ
ด้าเนินงานขององคก์ร/สถานศึกษา ไมป่ระสบความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้   

 กำรจัดกำรควำมเสี่ยงหรือกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) คือ การก้าหนด
แผนเพ่ือให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติทุกฝ่าย ได้มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กรที่ชัดเจน  
และสามารถน้าไปประกอบการจัดท้าแผนบริหารความเสี่ยงในทุกส่วนงาน ระดับความส้าเร็จของความ
เสี่ยงพิจารณาร้อยละของการลดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  สามารถควบคุมความเสี่ยงให้ลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง พิจารณาจากความถ่ีและระดับความรุนแรงที่ลดลง  ถ้ามีเหตุสุดวิสัยท้าให้เกิดความรุนแรง และ
อาจต้องน้ามาวิเคราะห์เพ่ือปรับแผน  ทั้งนี้ให้สถานศึกษาก้าหนดประเด็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์  
พร้อมสร้างกลไกให้มีการติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการ
ก้าหนดวิธีการในการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้ริหารระดับสูงยอมรับได้        
โดยการก้าหนดประเด็นความเสี่ยง และแผนบริหารความเสี่ยงต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหาร
สถานศึกษา/หน่วยต้นสังกัด/คณะกรรมการสถานศึกษา 

 การด าเนินการตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ การก าหนด
วัตถุประสงค์ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
การรายงานและติดตามผล  
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 ๑.  การก าหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ดีนั้น ควร
จะต้อง “SMART” ดังต่อไปนี้ 
 - Specific : (ชัดเจน)  มีความเฉพาะเจาะจง ทุกคนเข้าใจตรงกัน 
 - Measurable : (วัดได้)  สามารถวัดได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ 
 - Achievable : (ปฏิบัติได้)  สามารถท้าให้บรรลุผลได้ 
 - Reasonable : (สมเหตุสมผล)  มีความสัมพันธ์กับนโยบายหลักในระดับสูง 
  -  Time constrained : (มีกรอบเวลำ)  มีก้าหนดเวลาในการท้าที่ชัดเจน 

 ๒. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เป็นการค้นหาความเสี่ยงและสาเหตุหรือปัจจัย
ของความเสี่ยงในงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงาน เป็นการพิจารณาว่ามีสิ่งใดหรือ
เหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นอุปสรรคและท 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 เพ่ือ
จะได้น ามาจัดล าดับความส าคัญ โดยในการประเมินความเสี่ยงจะท าการประเมินระดับความเสี่ยงก่อน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (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 ความเป็นไปได้ที่ความเสี่ยงหรือ
เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้น ซึ่งในการพิจารณาระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้นมักจะใช้ข้อมูลที่ผ่านมา อย่างไร 
ก็ตาม ในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน อาจจะใช้ข้อมูลของเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันที่ได้
เคยเกิดขึ้นในหน่วยงานอื่น  ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้า หรือประสบการณ์ของผู้ประเมิน 

- ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลกระทบหรือความเสียหายจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
ซึ่งอาจเป็นมูลค่าความเสียหาย ความมีนัยส้าคัญต่อเป้าหมาย ความอ่อนไหว (Sensitive) ต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ซึ่งในการพิจารณาผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดตามมา ต้องครอบคลุมผลกระทบด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบ
ด้านการเงิน ผลกระทบด้านความปลอดภัย ผลกระทบด้านชื่อเสียงองค์กร ผลกระทบด้านลูกค้า 
ผลกระทบด้านความส าเร็จ ผลกระทบด้านบุคลากร เป็นต้น 

 ระดับควำมเสี่ยง (Level of Risk)  คือ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการก้าหนดความส้าคัญของความเสี่ยง  
โดยค่าระดับความเสี่ยงได้จากการน าโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงมา 
พิจารณาร่วมกัน ดังนี้ 

 
 ระดับควำมเสี่ยง (R) = ระดับโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ยง (L) x ระดับผลกระทบท่ีเกิดขึ้น (I) 
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หากมีค่าต่ าหมายถึงความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ า และหากมีค่าสูงขึ้นความเสี่ยงจะมีระดับสูงขึ้น โดย
ความหมายของแตล่ะระดับความเสี่ยง 
 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 ได้อย่างถูกต้องโดยเลือก
การวัดความเสี่ยงที่มีความรุนแรงมากและมีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยไปหาความเสี่ยงที่ไม่รุนแรงและโอกาส
เกิดข้ึนไม่บ่อย 

 ๔. การจัดการและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Response) เป็นการก้าหนดมาตรการ
ตอบสนองความเสี่ยง หรือแผนการจัดการความเสี่ยง คือ การหาวิธีที่เหมาะสมส้าหรับจัดการแต่ละความ
เสี่ยงให้ลดความรุนแรงลง เกิดขึ้นได้น้อยลง หรือก้าหนดมาตรการการควบคุมดูแลไม่ให้เกินระดับ
อันตราย เป็นต้น  กลยุทธ์ส้าหรับจัดการความเสี่ยง มี ๔ แบบ รวมเรียกว่า  4T’STRATEGIES คือ 
 ๔.๑ Take การยอมรับความเสี่ยง (Risk Acceptance) การยอมรับให้มีความเสี่ยง 
เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดการหรือสร้างระบบควบคุมอาจมีมูลค่าสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้  แต่ก็ควรมี
มาตรการติดตามและดูแล เช่น การก้าหนดระดับของผลกระทบที่ยอมรับได้ เตรียมแผนการตั้งรับ/
จัดการความเสี่ยง เป็นต้น 
 ๔.๒ Treat  การลด/ควบคุมความเสียง (Risk Reduction/Control)  การออกแบบระบบ
ควบคุม การแก้ไขปรับปรุงการท้างาน เพ่ือป้องกันหรือจ้ากัดผลกระทบและโอกาสเกิดความเสียหาย เชน่ 
ติดตั้งอุปกรณค์วามปลอดภัย ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะวางมาตรการเชิงรุก เป็นต้น 
 ๔.๓ Terminate การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) การหยุดหรือเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมที่เป็นความเสี่ยง เช่น งดท้าขั้นตอนที่ไม่จ้าเป็นและจะน้ามาซึ่งความเสี่ยง ปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การท้างาน ลดขอบเขตการด้าเนินการ เป็นต้น 
 ๔.๔ Transfer การกระจาย/โอนความเสี่ยง (Risk Sharing/Spreading) การกระจาย
ทรัพย์สินหรือกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย เช่น การประกันทรัพย์สิน/ชีวิต   
เพ่ือโอนความเสี่ยงไปยังบริษัทประกัน การจ้างบริษัทภายนอกให้ท้างานบางส่วนแทน การท้าส้าเนา
เอกสารหลาย ๆ ชุด การกระจายที่เก็บทรัพยส์ินมีค่า เป็นต้น 

 ๕. การรายงานและติดตามผล (Reporting and Monitoring) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ใน ๒ ลักษณะ คือ 

 ๕.๑  การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน (Ongoing Monitoring) โดยจะประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผนบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามว่ากระบวนงานต่าง ๆ ได้มีการด าเนินการตาม
มาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ และสามารถลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
ได้หรือไม่ หรือมีเหตุการณ์/สถานการณ์/ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอกเหนือจากที่ได้คาดการณ์ไว้แล้ว 
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะท างานบริหารความเสี่ยง  เพ่ือปรับแผนบริหาร
ความเสี่ยงและด าเนินการปรับแก้ไขได้อย่างทันท่วงที โดยความถี่ในการติดตามประเมินผล จากกิจกรรม



๑๕๐ 

ควบคุมด าเนินการเป็นรายไตรมาส และในกรณีพิเศษหากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส าคัญอาจจะ
จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกรณีพิเศษก็ได้ 

๕.๒ การประเมินผลเป็นรายครั้ง (Separate Evaluation) เป็นการประเมินผลโดยการ
รายงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ หรือในกรณีพิเศษ การติดตามประเมินผลเป็นรายครั้งนี้      
จะใช้หลักการประเมินตนเอง (Self Assessment) ในการประเมินนั้น คณะกรรมการจะประเมินผล ดังนี้ 
 - มีการปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรมควบคุมที่ได้ก าหนดไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
หรือไม ่
 - การปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมนั้น สามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลหรือไม่ 
 - มีข้อบกพร่องหรือสถานการณ์ใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารความเสี่ยงที่ควร
ไดร้ับความสนใจ แก้ไข หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นหรือไม ่
 จากนั้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะเสนอรายงานการประเมินผลการบริหาร  
ความเสี่ยงต่อกรรมการอ านวยการ เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ไปปรับปรุงการจัดท าระบบบริหาร   ความ
เสี่ยงในปีต่อ ๆ ไป ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่ายิ่งขึ้น และเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือทราบและ
พิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป  นอกจากนี้ ควรก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงซ้ าอีกอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง เพ่ือดูว่าความเสี่ยงใดอยู่ในระดับที่ยอมรับได้แล้ว หรือมีความเสี่ยงใหม่เพ่ิมขึ้นมาอีก
หรือไม่ โดยอาจก าหนดเป็นแผนด าเนินการรวมทั้งมีเครื่องมือที่ใช้เพ่ือการรายงาน การติดตามผล การ
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง  

การรายงานการติดตามแนวทางการจัดการความเสี่ยง สามารถติดตามโดยใช้แบบฟอร์ม
รายงานการติดตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงเพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการติดตามมาตรการในการจัดการ
ความเสี่ยงที่เพ่ิมเติมตามช่วงเวลาเป็นรายเดือน หรือไตรมาส หรือตามความเหมาะสม โดยท าการระบุ
ความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยง (รอ้ยละความส าเร็จเทียบกับแผน) ปัญหาและแนวทางการแก้ไข
และผูท้ี่ท 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. ใช้ในการวางแผนควบคู่กับการบริหารงาน บริหารโครงการ หรือบริหารองค์กร 
๒. ผลการด้าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
๓. น้ากลยุทธ์องคก์รไปด้าเนินการในการปฏิบัติงานให้ประสบความส้าเร็จ 
๔. ระบุและบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีความส้าคัญได้ทันเวลา 
 



๑๕๑ 

ปัจจัยส ำคัญท่ีกำรบริหำรควำมเสี่ยงประสบผลส ำเร็จ 
๑. การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง 
๒. การใช้ค้าท่ีท้าให้เขา้ใจแบบเดียวกัน 
๓. การปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ต่อเนื่องสม่้าเสมอ 
๔. การมีกระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
๕. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
๖. การวัดผลการบริหารความเสี่ยงซึ่งรวมทั้งการวัดความเสี่ยง 
๗. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้คนทุกคนเข้าใจในกรอบและความ

รับผิดชอบของการบริหารความเสี่ยง 
๘. การติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้วยการก าหนดวิธีที่เหมาะสม 

ทีม่า : คู่มือการบริการความเสีย่ง ของ กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ตัวอย่ำงประเภทควำมเสี่ยงในสถำนศึกษำ 
 ๑. การคุ้มครองสิทธิเยาวชนและรับผิดชอบคุณภาพผู้ส้าเร็จการศึกษา 
 ๒. การคัดกรอง ดูแลผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
 ๓. การออกกลางคันซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาพฤติกรรมผู้ เรียน (การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร             
การทะเลาะวิวาท การพนัน การมั่วสุม การควบคุมอารมณ์ การเสพสิ่งเสพติด และการติดเกม เป็นต้น) 
 ๔. การเกิดอุบัติภัยภายในและบริเวณรอบสถานศึกษา 
 ๕. การก้าหนดความเสี่ยงอ่ืนตามบริบทของสถานศึกษา 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 
๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมระบุหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง       
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือวิเคราะห์ ผลกระทบ ความถี่ ระดับความรุนแรง และ  
จัดระดับความเสี่ยงของสถานศึกษา  
๒.  จัดท้าแผนงาน/โครงการรองรับการบริหารความเสี่ยงในแต่ละประเภท ก้าหนดผู้รับผิดชอบของแต่ละ
โครงการ 
๓. ก้าหนดและหามาตรการในการควบคุม ติดตามผล ประเมินผล รายงานสรุปผล 

ตัวอย่ำงควำมเสี่ยง 
๑)  โรคติดต่อภายในสถานศึกษา (เช่น โรคตาแดง โรคหัดเยอรมัน โรคอีสุกอีใส โรคทางเดินหายใจ    
โรคเมอร์ส ระบบทางเดินอาหาร ไข้กาฬหลังแอ่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น) 
๒)  สถานที่/อุปกรณ์สนับสนุนการฝึกมีไม่เพียงพอ (เช่น ยานพาหนะ สระว่ายน้้า สถานที่ออกก้าลังกาย 
อุปกรณ์การฝึก เป็นต้น)  
๓)  ระยะเวลาในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ (เนื่องจากมีกิจกรรมจ้านวนมาก) 
๔)  อุบัติเหตุจากการฝึกปฏิบัติ (เช่น ฮีสโตรก อุบัติเหตุจากการเดินทางในระหว่างฝึก อุบัติเหตุภายใน 
โรงฝึก อุบัติเหตุจากเข็มทิ่ม สภาพสรรพาวุธไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เป็นต้น)  
๕)  พฤติกรรมผู้เรียน (เช่น สิ่งเสพติด ชู้สาว การพนัน ลักขโมย ติดเกม การทะเลาะวิวาท) 
๖)  คุณภาพของผู้เข้ารับการศึกษา 
๗)  อุบัติภัย (เช่น ฟ้าผ่า น้้าท่วม ไฟไหม้ จลาจล แผ่นดินไหว ระบบสารสนเทศล่ม การบริหารความ
ต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตในหมวด ๖ เป็นต้น) 
 



๑๕๒ 
 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๓. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง  
๔. รายงานผลการติดตามและประเมินผลความเสี่ยง 
๕. รายงานผลการควบคุมความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

เกณฑ์กำรประเมิน 

        ร้อยละของจ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้/
ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่ำงน้อย ๑๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ้านวนบุคลากรสาย
สนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 

 

จ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ ทีม่ีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ได้รับการอบรม เพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย ๑๐ ชั่วโมง/ป ี

 
X ๑๐๐ 

จ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการทั้งหมด 
 

 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก้าหนดร้อยละ ๕๐ ของจ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/
ธุรการทั้งหมด เท่ำกับ ๕ คะแนน 

เงื่อนไข  : ไม่มี 

ค ำอธิบำย 

 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ ในที่นี้ไม่นับรวมทหารกองประจ้าการ ลูกจ้าง/พนักงาน
ราชการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พลขับ  
 สถานศึกษามีการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ ให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั้งในและต่างประเทศ เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      
งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ และงานธุรการ ตลอดจน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม (แตไ่ม่นับการฟังบทความทางศีลธรรมในวันแถวประจ้าสัปดาห์) เป็นต้น 
 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑.  ส้ารวจรายชื่อและจ้านวนบุคลากรสายสนับสนุน แยกประเภทบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/
ธุรการ  และจัดท้าประวัติบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ   
๒.  จัดท้าโครงการเพ่ิมพูนความรู้ภายในสถานศึกษา ให้กับบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ  
๓.  จัดท้าแผนส่งบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ  เข้ารับการอบรมภายนอกสถานศึกษา 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑.  ตารางสรุปผลการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ   
๒.  เอกสารหลักฐานการเข้ารับการอบรม/เพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนด้านวิชาการ/ธุรการ   
๓. หนังสือรับรอง/ใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรม/เพ่ิมพูนความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุนด้าน
วิชาการ/ธุรการ   
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

แบบกรอกข้อมูลสรุปผลกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน (สำยวิชำกำร/สำยธุรกำร) 
ของ รร. ....................... ประจ้าปกีารศึกษา ๒๕xx 

(ส้าหรับตัวบ่งชี้ที่ ๒๒ ในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา) 

ที ่ รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุน 
 

ต้าแหน่ง/สังกัด หัวข้อ/หลักสูตรการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ ์ วดป. จ้านวน  
ชม. 

สถานท่ี สรุปบุคลากร 
ที่ได้รับการพัฒนา  

≥ ๑๐ ชม. 

๑   ๑)     

   ๒)     

    รวม ... ชม.   
๒   ๑)     

   ๒)     

    รวม ... ชม.   

        

 รวม ... นำย      รวม ... นำย 
 ร้อยละ .... 

 
                                                                                               ลงชื่อ.................................................................. 

                                                                 จนท.บันทึกข้อมูล  
                                                      ต้าแหน่ง ...................................... 
                                                                           ....../....../..... 
 

ส้าหรับตัวบ่งช้ีที ่๒๒/ม.๕          
การบริหารและธรรมาภิบาลฯ 



๑๕๕ 

มำตรฐำนท่ี ๖ ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน/สงัคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๖ ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม  ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า การเทียบเคียงตัวบ่งชี ้

น้้าหนัก ของกองทัพ ของ สมศ. 

๒๓. การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/
กองทัพ 

๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓ ตัวบ่งชี้ที่ 13 

๒๔. การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อสถานศึกษา ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๔ ตัวบ่งชี้ที่ 14 

รวมน้ ำหนัก ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม เป็นสิ่งที่สถานศึกษาให้การส่งเสริมครู/อาจารย์แลกเปลี่ยน
ความรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพกับสถานบันอื่น และสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
โดยการน้าองค์ความรู้หรือศักยภาพของครู/อาจารย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตอบสนองความต้องการ
สร้างความมั่นคง ความเข้มแข็ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และ
นานาชาติ  การที่สถานศึกษามีการให้บริการวิชาการที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ่งอาจให้บริการโดยการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาหรือใช้ทรัพยากรร่วมกันทั้งใน
ระดับสถาบันและระดับบุคคลในหลายลักษณะ อาทิ การให้ค้าปรึกษา การศึกษา วิจัยค้นคว้า เพ่ือ
แสวงหาค้าตอบให้กับสังคม การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ การจัดให้มีการศึกษาหรือบริการ
ประชาชนทั่วไป การให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้นี้  สามารถจัดในรูปแบบการ
ให้บริการแบบให้เปล่าด้วยส้านึกความรับผิดชอบของความเป็นสถานศึกษาในฐานะเป็นที่พ่ึงของสังคม 
โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการส่งเสริมการมีบทบาททาง
วิชาการและวิชาชีพในการตอบสนอง ชี้น้า และเตือนสติสังคมของสถานศึกษา  โดยค้านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะที่เหมาะสม สอดคล้อง อันก่อให้เกิดความมั่นคง ความเข้มแข็ง และการพัฒนาที่
ยั่งยืนของชุมชน สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ  และในขณะเดียวกันได้น้าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ กลับมาประยุกต์ใช้พัฒนาก่อให้เกิดประโยชน์
ภายในสถานศึกษา 



๑๕๖ 

รำยละเอียดมำตรฐำนที่ ๖ ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๓ กำรให้บริกำรวิชำกำร/วิชำชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทพั 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษาสนับสนุน ให้ ครู / อาจารย์ประจ้ า  น้ าความรู้ และประสบการณ์ตาม 
ความเชี่ยวชาญไปบริการวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชน/สังคมภายนอก/กองทัพ เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางท่ีดีขึ้น สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. สถานศึกษามีแผนงานการน้าความรู้และประสบการณ์มาบริการวิชาการ/วิชาชีพ  
เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ มีการก้าหนดตัวชี้วัดและระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย            
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 

  ๒. มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือด้าเนินการตามแผนงาน
ที่ก้าหนดไว้ (๑ คะแนน) 

 ๓. มีการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑ คะแนน) 

  ๔. มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพต่อสถานศึกษา อยู่ในระดับดี - ดีมำก    
(เกณฑ์ดี : ≥ ๓.๕๑ และเกณฑ์ดีมาก : ≥ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

 ๕. ผลการด้าเนินงาน ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณ จากหน่วยงานต้นสังกัด/
กองทัพ/หรือชุมชน/หน่วยงานภายนอก (๑ คะแนน) 

หมำยเหตุ  : อาจเป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ ๒๔ หรือไม่ก็ได้ 

เงื่อนไข  : ไม่มี 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ก้าหนดตัวชี้วัดและ      
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ พร้อมระบุจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ  
๓. จัดประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ 
๔. ขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพฯ พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/    
กิจกรรมฯ 
๕. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีต่อสถานศึกษาในการจัดโครงการ/  
กิจกรรมฯ แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน พร้อมวิเคราะห์ผลฯ 
๖. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงานบรรลุ/ไม่บรรลุตาม
ตัวชี้วัด ผลประเมินความพึงพอใจ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 
 
 



๑๕๗ 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพแก่ชุมชน/สังคมภายนอก เช่น 
โครงการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าสู่ชุมชน 
๒. แผนปฏิบัติงานประจ้าปี 
๓. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/หนังสือสั่งการก้าหนดผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ  
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ 
๕. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพฯ  พร้อมระบุรายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมฯ 
๖. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ 
และผู้ที่เก่ียวข้อง 
๗. ใบประกาศเกียรติคุณ/รางวัล/หนังสือขอบคุณ จากผลการด้าเนินโครงการ/กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ/วิชาชีพ จากหน่วยงานต้นสังกัด/ชุมชน/สังคม/กองทัพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๔ การให้บริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีส่งผลต่อสถานศึกษา 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีการน้าความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพ จากการพัฒนาชุมชน/
สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่าง ๆ เช่น สิ่งประดิษฐ์ 
โครงการ นวัตกรรม 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. สถานศึกษามีแผนงานการน้าความรู้และประสบการณ์มาบริการวิชาการ/วิชาชีพ เพ่ือ
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  มีการก้าหนดตัวชี้วัดและระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย      
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 

   ๒. มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือด้าเนินการตามแผนงาน
ที่ก้าหนดไว้ (๑ คะแนน) 

   ๓. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อาจารย์ประจ้า เขา้มามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑ คะแนน) 

 ๔. มีการพัฒนาการเรียนการสอน/เอกสารประกอบการสอน/รายวิชา/ต้ารา  และ/หรือ       
ต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่าง ๆ (๑ คะแนน) 

 ๕. มีการเผยแพร่และ/หรือขยายผลในสถาบันอื่น อย่ำงน้อย ๑ แห่ง (๑ คะแนน) 

หมำยเหตุ  :  

๑. อาจเป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ ๒๓ หรือไม่ก็ได้ 
๒.  ในกรณีที่โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ในตัวบ่งชี้ที่ ๒๔  

เป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ที่ ๒๓ จะต้องก้าหนดตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่า ๒ ตัวชี้วัด ให้ครอบคลุมตัวชี้วัด   
ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ และส่งผลต่อสถานศึกษา 

เงื่อนไข  : ไม่มี 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ ก้าหนดตัวชี้วัดและ       
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ พร้อมระบุจ้านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ  
๓. จัดประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ 
๔. ขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพฯ พร้อมระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/    
กิจกรรมฯ 
๕. ประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีต่อสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมฯ  
๖. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงาน บรรลุ/ไม่บรรลุตาม
ตัวชี้วัด ผลประเมินความพึงพอใจ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 
๗. จัดประชุมก้าหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ในการน้าความรู้และประสบการณ์โครงการ/กิจกรรมฯ 
มาพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือต่อยอดเป็นผลงาน 



๑๕๙ 

๘. จัดท้ารายงานสรุปผลการน้าความรู้และประสบการณ์โครงการ/กิจกรรมฯ มาพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือต่อยอดเป็นผลงาน พร้อมแนบหลักฐานประกอบ 
๙. ขออนุมัติเผยแพร่ผลงานฯ หรือน้าผลงานฯ ไปเผยแพร่และ/หรือขยายผลในสถาบันอ่ืน 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ   
๒. แผนปฏิบัติงานประจ้าปี 
๓.  ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ  
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ 
๕. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพฯ   
๖. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
๗. รายงานการประชุมก้าหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ในการน้าความรู้และประสบการณ์โครงการ/  
กิจกรรมฯ มาพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือต่อยอดเป็นผลงาน 
๘. รายงานสรุปผลการน้าความรู้และประสบการณ์โครงการ/กิจกรรมฯ มาพัฒนาการเรียนการสอน
และ/หรือต่อยอดเป็นผลงาน  
๙. หลักฐานประกอบการน้าความรู้และประสบการณ์จากโครงการ/กิจกรรมฯ มาพัฒนาการเรียน     
การสอนและ/หรือต่อยอดเป็นผลงาน เช่น เอกสารประกอบการสอน/รายวิชา/ต้าราที่ได้รับการพัฒนา/    
ต่อยอด แผนการสอน ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ที่ได้จากการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
๑๐. หนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
๑๑. หนังสือเชิญเข้าร่วมจากสถาบันอื่นในการเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
๑๒. ภาพถ่ายกิจกรรมเผยแพร่ผลงานที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพ 
๑๓. หนังสือรับรองการเผยแพร่ เอกสารประกอบการสอน/รายวิชา/ต้ารา/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์/
นวัตกรรมของหน่วยงานที่น้าไปเผยแพร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๐ 

มำตรฐำนท่ี ๗ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวฒันธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๗ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า การเทียบเคียงตัวบ่งชี้ 

น้้าหนัก ของกองทัพ ของ สมศ. 

๒๕. การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๕ ตัวบ่งชี้ที่ 15 

๒๖. การพัฒนาสุนทรียภาพ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๖ ตัวบ่งชี้ที่ 16 

รวมน้ ำหนัก ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 สถานศึกษามีการด้าเนินการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับบุคคลและ
ระดับสถาบัน มีระบบและกลไกส่งเสริมวัฒนธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้เป็นส่วนของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากร
ของสถานศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้ง  และมีสุนทรียะต่อ
ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ  สามารถน้าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการด้ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพ  มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนา
ได้ สถานศึกษามีการก้ากับดูแลและส่งเสริมการด้าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การด้าเนินงานด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะ และ
วัฒนธรรมของสถานศึกษา 
 

 



๑๖๑ 

รำยละเอียดมำตรฐำนที่ ๗ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบง่ชี้ที่ ๒๕ การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. สถานศึกษามีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร มีการก้าหนดตัวชี้วัดและระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 

  ๒. มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือด้าเนินการตามแผนงาน
ที่ก้าหนดไว้ (๑ คะแนน) 

  ๓. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อาจารย์ประจ้า เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑ คะแนน) 

  ๔. มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี-ดีมำก (เกณฑ์ดี : ≥ ๓.๕๑ และ
เกณฑ์ดีมาก : ≥ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

 ๕. ผลการด้าเนินงาน ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณ จากหน่วยงานต้นสังกัด/
กองทัพ หรือชุมชน/สังคม/หน่วยงานภายนอก (๑ คะแนน) 

เงื่อนไข  : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า มีการด้าเนินการเฉพาะกิจเพ่ือรองรับ
การประเมินภายนอกเท่านั้น 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษา มีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี   
ทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือได้รับงบประมาณจากภายนอกสถาบัน ส้าหรับ
การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ 
ดูแลให้มีการด้าเนินงานตามแผนที่ก้าหนด มีการจัดพ้ืนที่เพ่ือการด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ผู้เรียน/นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน 

 กำรท ำนุบ ำรุง หมายถึง การให้ความส้าคัญและเห็นถึงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาให้คงอยู่ใน
สภาพที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต  

 กำรส่งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การให้ความส้าคัญและการขยายขอบเขตในโครงการ
หรือกิจกรรมให้ดีมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ บุคลากร ความรู้ โอกาส และก้าลังใจ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความ
เป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน 

 ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อม และสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ
ความส้าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น  
เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถี
ชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ



๑๖๒ 

และมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็น
สากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า  

 ส้าหรับวัฒนธรรมในสถานศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความ
เจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้้าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับ
สังคม สามารถเป็นผู้น้าที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม  มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตและประเพณีทางทหารที่น่า
ศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการ
ด้ารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

 ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นการแสดงถึงคุณภาพของ
สถานศึกษาท่ีสามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรม ที่ได้ด้าเนินการในแต่ละปีการศึกษา ได้รับความส้าเร็จอย่างไรบ้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วม
และผลที่ผู้เรียนได้รับจากการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรมตามที่สถานศึกษาได้
ด้าเนินการ ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก้าหนดไว้  

  สถานศึกษามีการด้าเนินการตามวงจร PDCA  ซึ่งการด้าเนินงานต้องบรรลุเป้าหมายตามแผน 
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐  

ทั้งนี้การจัดกิจกรรม/โครงการต้องมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างความคุ้มค่าของ
สถานศึกษาต่อสังคม และมีผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ต้องได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 
๕ คะแนน  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร ก้าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ พร้อมระบุจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมฯ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ  
๓. จัดประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ 
๔. ขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพฯ   
๕. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อสถานศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมฯ 
แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน และวิเคราะห์ผลฯ 
๖. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ     
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงาน บรรลุ/ไม่บรรลุตาม
ตัวชี้วัด ผลประเมินความพึงพอใจ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 

ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรม 

๑. กิจกรรมแฟนซีดลิว  
๒. กิจกรรมไหว้ครู   
๓. กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต 
๔. กิจกรรมเปิดภาคการศึกษาและไหว้ครูดนตรีของ นดย.  
๕. กิจกรรมวันอาภากร                                                            
๖. กิจกรรมวันสถาปนาหน่วย  



๑๖๓ 

๗. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา  
๘. กิจกรรมบรรพชาสามเณร  
๙. กิจกรรมมัคคุเทศก์อาสา นรจ.ขส. ในพิพิธภัณฑ์เรือราชพิธี  
๑๐. กิจกรรมดนตรีในสวน  

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี      
ทางทหาร  
๒. แผนปฏิบัติงานประจ้าปี 
๓. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ  
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ 
๕. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพฯ   
๖. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๗. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรม 
๘. หนังสือยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณ จากหน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม          
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๖ การพัฒนาสุนทรียภาพ 

 ประเภทโครงกำร 
 ๑. โครงการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อสู่วิถีชีวิต 
ความมสีุนทรีย์ และวัฒนธรรมที่ดีงาม  
 ๒. โครงการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งทางกายภาพ และวิถีการอยู่ร่วมในวัฒนธรรมสังคม      
เพ่ือเกิดจิตส้านึกต่อสถาบันในฐานะสถานศึกษาของประเทศท่ีควรเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 
 ๓. โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น เพ่ืออนุรักษ์ และสืบทอดเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. มีโครงการพัฒนาสุนทรียภาพตามประเภทที่ก้าหนด อย่ำงน้อย ๑ โครงกำร/ปี มีการ
ก้าหนดตัวชี้วัดและระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) (สถานศึกษา
จัดท้าโครงการ/กิจกรรม อย่างน้อย ๑ โครงการขึ้นไป) 

 ๒. มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือด้าเนินการตามแผนงาน
ที่ก้าหนดไว้ (๑ คะแนน) 

  ๓. มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อาจารย์ประจ้า เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑ คะแนน) 

   ๔. มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี-ดีมำก (เกณฑ์ดี : ≥ ๓.๕๑ และ
เกณฑ์ดีมาก : ≥ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

  ๕. มีอาคารสถานที่/ภูมิสถาปัตย์ ส่งเสริมสุนทรียภาพ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (๑ คะแนน) 

เงื่อนไข  : คะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบว่า มีการด้าเนินการเฉพาะกิจเพ่ือรองรับ
การประเมินภายนอกเท่านั้น 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามี โครงการเ พ่ือพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน ตามประเภทโครงการ 
ที่ก้าหนด มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบให้มีการด้าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ มีการส่งเสริมให้
ผู้เรียน และบุคลากรมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมี
การน้าผลการประเมินมาปรับปรุงการด้าเนินโครงการตามสภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็น
ได้จาก อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดลอ้ม 
และสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส้าคัญของ
ศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จาก
พฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมี
ลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความ
สอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า ส้าหรับวัฒนธรรมใน



๑๖๕ 

สถานศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้  
ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้้าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น้าที่ดีและ
เป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตและประเพณีทางทหารที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อ
การปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการด้ารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรม
สากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

 สุนทรียะทำงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ที่
งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการด้ารงรักษาสืบต่อไป 

- สะอำด  หมายถึง ไม่รก เป็นระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
- สุขลักษณะ  หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ สบายกาย เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
- สวยงำม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพ้ืนที่

แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

 กำรพัฒนำสุนทรียภำพ (Aesthetic Development) หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อมและสังคมใน
แนวทางท่ีดีขึ้น อย่างมีแผน เป็นระบบ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ผลการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการท้าลายคุณค่าทางสุนทรียะของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม     
การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมให ม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่ มี                
การเปลี่ยนแปลง และมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพ่ือให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างเข้าใจ และมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ ก้าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ พร้อมระบุจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ  
๓. จัดประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ 
๔. ขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมฯ   
๕. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อสถานศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมฯ 
แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน แล้ววิเคราะห์ผลฯ 
๖. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงาน บรรลุ/ไม่บรรลุตาม
ตัวชี้วัด ผลประเมินความพึงพอใจ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 

ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรม 

๑. ประเภทโครงการพัฒนาผู้เรียน เช่น กิจกรรม Class Concert กิจกรรมไหว้ครู  
๒. ประเภทโครงการพัฒนาสถานศึกษาฯ เช่น โครงการปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงเรียน  
๓. ประเภทโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น เช่น กิจกรรมกลองยาว  



๑๖๖ 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ 
๒. แผนปฏิบัติงานประจ้าปี 
๓. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ  
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ 
๕. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมฯ   
๖. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ    
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
๗. ภาพถ่ายประกอบโครงการ/กิจกรรมฯ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๗ 

(ตัวอย่าง)  
แบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและ 

กำรพัฒนำสุนทรียภำพ 
 ใน ........................................ สถานที่ ............................................  

.................................................... 
ค ำอธิบำย แบบประเมินนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง ๓ ตอน เพ่ือให้การ
ด้าเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการน้าไปใช้ต่อไป 
ตอนที่ ๑  สถานภาพทั่วไป 
ค ำชี้แจง  โปรดท้าเครื่องหมาย   ลงในช่องหน้าข้อควำม 
๑. เพศ       หญิง     ชาย 
๒ สถานะ    ครู/อาจารย์   บุคลากรสายสนับสนุน  ผู้เรียนชั้นปีที่.......    อ่ืน ๆ .......... 
ตอนที ่๒  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ค้าชี้แจง โปรดท้าเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ของท่านเพียงระดับเดียว เมื่อ 

๑ หมายถึง  พึงพอใจน้อยที่สุด  
๒  หมายถึง  พึงพอใจน้อย   
๓  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง   
๔  หมายถึง  พึงพอใจมาก   
๕  หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด  

       

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. การเข้าร่วมกิจกรรม ท้าให้ท่านรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

     

๒. การเข้าร่วมกิจกรรม ท้าให้ท่านได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม ว่ามีประโยชน์และสร้างคุณค่าทางจิตใจได้ 

     

๓. ท่านสามารถน้าความรู้และประสบการณ์จากการ 
ร่วมกิจกรรม/โครงการศิลปวัฒนธรรม ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

     

๔. ท่านคาดว่าจะสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากการ
ร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ให้กับบุคคลอ่ืนได้ 

     

๕. การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ท้าให้ท่านเรียนรู้และ
เข้าใจที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ภายใต้ความหลากหลายทาง
ศิลปวัฒนธรรม 

     

 

ตอนที ่๓  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
........................................................................................................................ ............................................ 

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

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

ตัวบ่งช้ีที่ ๒๕-๒๖/ม.๗ การ
ท้านุบ้ารุงฯ 



๑๖๘ 

มำตรฐำนท่ี ๘ ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๘ ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า การเทียบเคียงตัวบ่งชี้ 

น้้าหนัก ของกองทัพ ของ สมศ. 
๒๗. ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยหน่วยงานต้นสังกัด 

๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๗ - 

๒๘. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๘ - 

รวมน้ ำหนัก ๑๐ ๑๐ ๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยจัดให้มีการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ 
มีการประเมินประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาสถาบัน
และคุณภาพผู้ส้าเร็จการศึกษา สร้างความพึงพอใจ ความม่ันใจในคุณภาพการศึกษาให้กับผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และหน่วยงานต้นสังกัด  อันจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา สามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได้ 
 

 



๑๖๙ 

รำยละเอียดมำตรฐำนที่ ๘ ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๗ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยหน่วยงานต้นสังกัด  

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ค่าเฉลี่ยผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  ๓ ปี ย้อนหลัง 

 ผลรวมคะแนนผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด  
๓ ปีย้อนหลัง 

 

 จ้านวนปี  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดค่ำเฉลี่ยผลประเมินฯ ๕ คะแนน เท่ำกับ ๕ คะแนน  

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีการด้าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานต้นสังกัด โดย ยศ.ทร. และสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศก้าหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาจากคะแนนผลการ
ประเมินย้อนหลัง ๓ ปี (ส้าหรับ ยศ.ทร. ใช้ผลประเมินของคณะท้างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่้ากว่าปริญญา) 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 
 รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย ยศ.ทร. หรือ สปท. 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 
 รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดย ยศ.ทร. หรือ สปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๘ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

เกณฑ์กำรประเมิน 

๑. มีรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เป็นประจ้าทุกปี (๑ คะแนน)  

๒. มีการน้าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรมของสถาบัน (๑ คะแนน) 

๓. มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/
กิจกรรมของสถานศึกษา อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปสู่การปฏิบัติ (๑ คะแนน) 

๔. มีการพัฒนาสถานศึกษา อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก (๑ คะแนน) 

๕. หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในส่วนที่
สถานศึกษาไม่สามารถด้าเนินการให้ส้าเร็จได้โดยสถานศึกษาเอง (๑ คะแนน) 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และมีการจัดท้า
รายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา รวมทั้งมีการน้าข้อเสนอแนะที่ได้จากการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด้าเนินงานของ        
สถานศึกษา โดยจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติงานประจ้าปี/โครงการ/กิจกรรม 
ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

  รำยงำนกำรประเมินตนเอง หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการด้าเนินงานในรายปีของ
สถานศึกษา ที่เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชน เพ่ือน้าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 แผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  เป็นแผนระยะยาวที่สถานศึกษาจัดท้าขึ้น       
อย่างเป็นระบบ บนพื้นฐานของข้อมูลของสถานศึกษาโดยทุกภาคส่วนในองค์กรมีส่วนร่วม  เพื่อใช้ในการ
วางแผนบริหารงานภายในสถานศึกษา โดยอาศัยข้อมูลจากผลการประเมินที่ผ่านมา เช่น ในรายงานการ
ประเมินตนเอง ในรายงานผลประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยต้นสังกัด ในรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. และผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา ผลประเมินหลักสูตร 
ผลประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู/อาจารย์ ผลประเมินการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้  
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อสถานศึกษา เป็นต้น 
ทั้งนี้ต้องค้านึงให้ครอบคลุมทุกภารกิจ/พันธกิจของสถานศึกษา และทุกมาตรฐานการศึกษา แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณ์ ครอบคลุม
การพัฒนาทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัดการศึกษา  และเป็นที่ยอมรับร่วมกันจากทุก
ฝ่าย ที่เกี่ยวข้อง น้าไปปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม ที่ก้าหนดอย่างสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และมาตรฐานหลักสูตร   



๑๗๑ 

 แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี เป็นแผนระยะสั้น ๑ ปี ที่สถานศึกษาจัดท้าขึ้น โดยดึงข้อมูลจาก
แผนแม่บทหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ในการวางแผนบริหารงานภายในสถานศึกษา      
ในระยะเวลา ๑ ปีการศึกษา ซึ่งจะต้องมีการก้าหนดกิจกรรม/โครงการที่จะปฏิบัติอย่างชัดเจนภายใน       
ปีการศึกษานั้น ว่าจะต้องพัฒนาเรื่องใดบ้าง โดยการก้าหนดค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส้าเร็จของ
กิจกรรม/โครงการให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถด้าเนินการได้จริง มีวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ด้าเนินงาน เวลา และผู้รับผิดชอบ รวมถึงงบประมาณ/แหล่งที่มาของงบประมาณ (ถ้ามี) การจัดท้า
แผนปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส้าคัญอย่างยิ่งในการวางแผน เพ่ือให้มีความเข้าใจและน้าไปปฏิบัติ
ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การน้าแผนปฏิบัติงานไปด้าเนินงานครอบคลุมถึงการสร้างตัวชี้วัด    
ให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการน้าแผนไปปฏิบัตินั้น อาจจ้าเป็นต้องให้การอบรมเฉพาะ
ทางแก่บุคลากร หรืออาจจ้าเป็นต้องมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑.  จัดท้ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา เสนอตามล้าดับชั้นถึง สปท. 
๒.  ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก    
เพ่ือน้าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก มาจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติงานประจ้าปี/โครงการ/กิจกรรมฯ  
๓.  ก้าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติงานประจ้าปี/
โครงการ/กิจกรรมฯ 
๔.  จัดท้ารายงานสรุปผลการติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติ
งานประจ้าป ี

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
๒. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
๓. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติงานประจ้าปี 
๔. รายงานการประชุมจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติงานประจ้าปี 
๕. รายงานสรุปผลการติดตามผลการด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/แผนปฏิบัติงาน
ประจ้าป ี
๖. เอกสารหลักฐานการสนับสนุนจากหน่วยต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๒ 

มำตรฐำนท่ี ๙ ด้ำนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์   
 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๙ ด้ำนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า การเทียบเคียงตัวบ่งชี้ 

น้้าหนัก ของกองทัพ ของ สมศ. 

๒๙. อัตลักษณ์ผู้เรียน ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๒๙ ตัวบ่งชี้ที่ 17 

๓๐. เอกลักษณ์สถานศึกษา ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๐ ตัวบ่งชี้ที่ 18 

รวมน้ ำหนัก ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  การประเมินอัตลักษณ์ผู้ เรียน ตามที่สถานศึกษาก้าหนดขึ้น ซึ่ง อัตลักษณ์ ( Identity) 
หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
สถานศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เป็นการ
ประเมินผลว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามสาระที่ก้าหนดไว้ในปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
หรือไม ่
           การประเมินเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ที่สถานศึกษาก้าหนดขึ้น ซึ่ ง เอกลักษณ์  
(Uniqueness) หมายถึง ความส้าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น     
เป็นหนึ่งของสถานศึกษา หรือความส้าเร็จของสถานศึกษา  
 
 



๑๗๓ 

รำยละเอียดมำตรฐำนที่ ๙ ด้ำนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๙ อัตลักษณ์ผู้เรียน 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. มีการก้าหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนของสถานศึกษาที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (๑ คะแนน) 

 ๒. มีแผนงาน/โครงการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามที่ก้าหนดไว้ รวมทั้งมีการก้าหนด
ตัวชี้วัดและระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 

 ๓. มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือด้าเนินการตามแผนงาน
ที่ก้าหนดไว้ (๑ คะแนน) 

   ๔. มีการส่งเสริมให้ผู้ เรียน/ครู/อาจารย์ประจ้า ผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน           
(๑ คะแนน) 

  ๕. ผลการประเมินความส้าเร็จในการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้ บรรลุตามเป้าหมาย         
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 
 

เงื่อนไข  : ไม่มี 

ค ำอธิบำย 

 ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ซึ่งสถานศึกษาก้าหนดเป็นอัตลักษณ์ตามปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์การจัดตั้งของสถาบัน 

 อัตลักษณ์ ( Identity) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์      
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เป็นการประเมินผลว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นไปตามสาระที่ก้าหนด
ไว้ในปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือไม ่

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. ประชุมก้าหนดและพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ผู้เรียน 
๒. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับ ก้าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนควำมเป็นอัตลักษณ์และ         
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบ 
๔. คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบประชุมเพื่อด้าเนินการตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ 
๕. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ  
๖. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ผู้เข้าร่ว ม
โครงการ/กิจกรรมประเมิน และวิเคราะห์ผล 
๗. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงาน บรรลุ/ไม่บรรลุตาม
ตัวชี้วัด ผลประเมินความพึงพอใจ  สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 
 



๑๗๔ 

ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรมและกำรก ำหนดตัวชี้วัด 

อัตลักษณ์ของ รร.นย.“บุคคลิกภาพดี มีความรู้ คู่ภาวะผู้น้า” 
ชื่อโครงการ  โครงการเสริมสร้างบุคลิกลักษณะท่าทางความเป็นทหาร มี ๒ กิจกรรม 
ตัวชี้วัด ๑) กิจกรรมการฝึกทหารราบบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธ ตัวชี้วัด ร้อยละของจ้านวน นรจ.    
ที่มีผลประเมินการฝึกทหารราบบุคคลท่ามือเปล่าและท่าอาวุธ อยู่ในระดับดีข้ึนไป (≥ ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๔) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ นรจ.ทั้งหมด (คิดจากคะแนนจาก ยศ.๕ : วิชาทหารราบ ๓)  
         ๒) กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของจ้านวน นรจ. ที่มีผลการเรียนดี
ขึ้นไป (มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ ๘๐) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของ นรจ.ทั้งหมด (คิดจากคะแนนจาก 
ยศ.๕ : วิชาพลศึกษา) 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. รายงานการประชุมก้าหนดและพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตลักษณ์ผู้เรียน 
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมฯ และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี 
๓. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมฯ 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบประชุมเพ่ือด้าเนินการตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ใน
โครงการ/กิจกรรมฯ 
๕. หนังสือขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ  
๖. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓๐ เอกลักษณ์สถานศึกษา 
เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. มีการก้าหนดเอกลักษณ์สถานศึกษาที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (๑ คะแนน) 

 ๒. มีแผนงาน/โครงการ ที่ส่งเสริมให้สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามที่ก้าหนดไว้ รวมทั้งมีการก้าหนด
ตัวชี้วัดและระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 

 ๓. มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือด้าเนินการตามแผนงาน 
ที่ก้าหนดไว้ (๑ คะแนน) 

   ๔. มีการส่งเสริมให้ผู้ เรียน/ครู/อาจารย์ประจ้า ผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน          
(๑ คะแนน) 

   ๕. ผลการประเมินความส้าเร็จในการด้าเนินงานตามตัวชี้วัดที่ก้าหนดไว้ บรรลุตามเป้าหมาย 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 

เงื่อนไข  : ไม่มี 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีเอกลักษณ์ที่สะท้อนความโดดเด่น/ความช้านาญ/ความเชี่ยวชาญ ตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์การจัดตั้งและบริบทของสถาบัน 

  เอกลักษณ์ (Uniqueness) หมายถึง ความส้าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น
ลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา หรือความส้าเร็จของสถานศึกษา  

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. ประชุมก้าหนด/พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกลักษณ์สถานศึกษา 
๒. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับ ก้าหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนควำมเป็นเอกลักษณ์ และ       
ค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบ 
๔. คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบประชุมเพื่อด้าเนินการตามแผนงานที่ก้าหนดไว้ 
๕. เสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ  
๖. จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วให้ผู้เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมประเมิน และวิเคราะห์ผล 
๗. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงาน บรรลุ/ไม่บรรลุตาม
ตัวชี้วัด ผลประเมินความพึงพอใจ  สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 

ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรม 

เอกลักษณ์ของ รร.ดย.ฯ “สถาบันผลิตนักดนตรีทหารเรือที่มีความเป็นเลิศในระดับสากล” 
ชื่อโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับวงดนตรีซังรกออร์เคสตร้าฯ  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
๑) จ้านวนหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนการแสดงดนตรี ไม่น้อยกว่า ๕ หน่วย/ปี 



๑๗๖ 

๒) ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน (๔.๐๐ จาก
คะแนนเต็ม ๕)  

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. รายงานประชุมก้าหนด/พิจารณาให้ความเห็นชอบเอกลักษณ์สถานศึกษา 
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และแผนปฏิบัติงานประจ้าปี 
๓. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบ 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบประชุมเพื่อด้าเนินการตามแผนงานที่ก้าหนด 
๕. หนังสือเสนอขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ  
๖. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและ   
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๗ 

มำตรฐำนท่ี ๑๐ ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 
 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๑๐ ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม  ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ค่า การเทียบเคียงตัวบ่งชี ้

น้้าหนัก ของกองทัพ ของ สมศ. 

๓๑. มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)  ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๑ ตัวบ่งชี้ที่ 19 

๓๒. มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๓๒ ตัวบ่งชี้ที่ 20 

รวมน้ ำหนัก ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ประเมินผลการด้าเนินงานของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก้าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือ
ร่วมกันชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม ตามนโยบายของรัฐหรือของประเทศ  ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป  โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น้าสังคม
และแก้ปัญหาสังคมของสถานศึกษาในการชี้น้าเรื่องต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจาก
พระราชด้าริ ความรักชาติ บ้ารุงศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยม และจิตสาธารณะ 
ความคิดสร้างสรรค์  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความฟุ่มเฟือย การแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง  ตลอดจนการน้อมน้าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น
สถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ สามารถปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตามยุคสมัย หรือตามนโยบาย
ภาครัฐ เพ่ือให้สามารถตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพโดยรวม 



๑๗๘ 

รำยละเอียดมำตรฐำนที่ ๑๐ ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓๑ มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน (CEFR  : Common European Framework of Reference For Languages หรือ ALCPT :  
American Language Course Placement Test หรือ ECL : English Comprehension Level Test) 
ต่อจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด  โดยก้าหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ ไม่ต่้ากว่าระดับ 
B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไม่ต่ ำกว่ำ ๔๐ คะแนนของการสอบ ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเท่า           
(๕ คะแนน) 

 
 

จ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ 
X ๑๐๐ จ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด 

 

 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก้าหนดร้อยละ ๑๐ ของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย เท่ำกับ         
๕ คะแนน 
 

เงื่อนไข  : ไม่มี 

ค ำอธิบำย 

 ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สามารถสื่อสารและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนานาประเทศ 

  มำตรกำรส่งเสริม หมายถึง แนวทางชี้น้า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ  

  มำตรกำรส่งเสริมภำยในสถำนศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาก้าหนดแนวทางชี้น้า ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ  โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาเป็นผู้ได้รับประโยชน์ 
  ในการประเมินคุณภาพรอบสี่ เป็นการประเมินเพ่ือวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของผู้เรียน เพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามนโยบายของรัฐบาล 

  เกณฑ์กำรทดสอบภำษำอังกฤษ  
๑. ตำมเกณฑ์มำตรฐำนCEFR (Common European Framework of Reference for 

Languages) กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป      
(CEFR : Common European Framework of Reference for Languages) เป็นการก้าหนดมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ของประชากรของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป เพ่ือให้โรงเรียนทุก  ๆ 
โรงเรียน ในแต่ละประเทศที่เป็นชาติสมาชิกในสหภาพยุโรป ได้ออกแบบหลักสูตร และอ้านวยการเรียน
การสอนวิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนา “ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency)” 
ให้กับประชากรของตนเอง เพ่ือให้ประชากรของทุก ๆ ประเทศในสหภาพยุโรป สามารถใช้ภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษากลาง ในการสื่อสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และองค์ความรู้ต่าง  ๆ ตลอดจนสามารถ
ประสานงานเพ่ือด้าเนินธุรกรรม และธุรกิจใด ๆ ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบัน กรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR นั้น ถือว่าเป็นมาตรฐานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน

http://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/cadre1_en.asp


๑๗๙ 

ภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยกรอบมาตรฐาน CEFR ได้แบ่งความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเป็น 6 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 Proficient User : 

 C1 (Mastery) : สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการฟัง และการอ่านได้อย่าง
คล่องแคล่ว ครบถ้วน สามารถสรุปใจความ จากการรับฟัง และการอ่านจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง
ได้ สามารถน้าเสนอความคิดเห็น ข้อโต้แย้ง เหตุผลประกอบต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถแนะน้า
พูดคุยภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วเป็นธรรมชาติ 

 C2 EOP (Efficient Operational Proficiency) : สามารถเข้าใจความหมายที่
แท้จริง ในประโยคภาษาอังกฤษที่มีความซับซ้อนได้ สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้เป็นธรรมชาติ โดยมี
การติดขัดให้เห็นได้ไม่บ่อยนัก สามารถใช้ภาษาอังกฤษในสังคม การเรียนหนังสือ และการประกอบ
อาชีพ  ได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่ว สามารถใช้ภาษาอังกฤษที่มีโครงสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนใน
การสื่อสารได ้
 Independent User : 

 B2 (Vantage) :  สามารถเข้าใจใจความส้าคัญของภาษาอังกฤษที่ซับซ้อนทั้งในส่วน
ของข้อเท็จจริง และอารมณ์ความรู้สึกชองภาษาได้ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพ 
และความสนใจของตนเอง สามารถพูดคุยภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ในระดับที่สามารถ
สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้ โดยไม่ท้าให้คู่สนทนาเกิดความเครียด 

 B1 (Threshold) :  สามารถเข้าใจใจความส้าคัญของภาษาอังกฤษในโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  ในเรื่องที่ตนเองมีความคุ้นเคย เช่น เรื่องในที่ท้างาน โรงเรียน เวลาว่าง ฯลฯ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษ  ในการเดินทางได้ สามารถสร้างประโยคพ้ืนฐานในการสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ 
สามารถเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้ สามารถ
อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองสั้น ๆ ได ้
 Basic User : 

 A2 (Waystage) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษที่มักจะพบเจอบ่อย ๆ ในเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทาง ฯลฯ ได้ สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษที่
เกี่ยวข้องกับกิจวัตรประจ้าวันได้ สามารถอธิบายความต้องการของตนเองโดยใช้ประโยคพ้ืนฐานได้ 

 A1 (Breakthrough) : สามารถเข้าใจประโยคภาษาอังกฤษท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ้าวัน
ได้ โดยเฉพาะในส่วนของที่เป็นข้อเท็จจริง และรูปธรรม สามารถแนะน้าตนเอง และผู้อื่นได้ สามารถถาม
ตอบค้าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย คนที่รู้จัก สิ่งของที่ตนเองมีได้ สามารถโต้ตอบด้วย
ภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่คู่สนทนาพยายามช่วยพูดอย่างช้า ๆ ชัด ๆ 

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

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. จัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย 
ก้าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย   
๒. ขออนุมัตโิครงการ/กิจกรรมฯ  
๓. จัดทดสอบภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทุกคน จากหน่วยงานกลาง (ศภษ.ยศ.ทร.) 

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


๑๘๐ 

๓. จัดท้ารายงานสรุปผลการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทุกคน จากหน่วยงานกลาง 
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวนและรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงาน บรรลุ/ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด ผลประเมิน
ความพึงพอใจ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นปีสุดท้าย  
๒. หนังสือขออนุมัติโครงการ/กิจกรรมฯ  
๓. รายงานผลการทดสอบภาษาอังกฤษของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทุกคน จากหน่วยงานกลาง (ศภษ.
ยศ.ทร.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๑ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓๒ มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) 

เกณฑ์กำรประเมิน 

 ๑. มีแผนงาน/โครงการในการช่วยเหลือชุมชน/สังคมรอบสถานศึกษา/ชุมชนในค่ายทหาร 
รวมทั้งมีการก้าหนดตัวชี้วัด และระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ (๑ คะแนน) 

 ๒. มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือด้าเนินการตามแผนงาน
ที่ก้าหนดไว้ (๑ คะแนน) 

 ๓. มีการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑ คะแนน) 

   ๔. มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี - ดีมำก (เกณฑ์ดี : ≥ ๓.๕๑ 
และเกณฑ์ดีมาก : ≥ ๔.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

 ๕. มีผลความร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงานอ่ืนในกองทัพ ในการป้องกัน 
แก้ปัญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนที่ อย่ำงน้อย ๑ ประเด็น (๑ คะแนน) 

หมำยเหตุ  : ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี้ ๒๓ และตัวบ่งชี้ ๒๔ 

เงื่อนไข  : ไม่มี 

ค ำอธิบำย 

 สถานศึกษามีการด้าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน/สังคมรอบสถานศึกษา/ชุมชนในค่าย
ทหาร เช่น การชี้แนะ ป้องกัน และ/หรือแก้ปัญหาสังคม ที่สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพ/ภาครัฐ 
สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และจังหวัด 

  มำตรกำรส่งเสริมภำยนอกสถำนศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาก้าหนดแนวทางชี้น้า ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้บุคคลหรือองค์กรภายนอก หรือชุมชน/สังคม      
เป็นผู้ได้รับประโยชน์ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/โครงกำร/กิจกรรม 

๑. ประชุมก้าหนดประเด็นในการช่วยเหลือสังคม และจัดท้าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุน 
ก้าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ พร้อมระบุจ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ  
๓. จัดประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ 
๔. ขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมการให้บริการวิชาการ/วิชาชีพฯ พร้อมระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/  
กิจกรรมฯ 
๕. เชิญผู้แทนหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ และขอรับการสนับสนุนประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมฯ  
๖. จัดท้าประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีต่อสถานศึกษาในการจัดโครงการ/กิจกรรมฯ  
แล้วให้ผู้เกี่ยวข้องประเมิน และวิเคราะห์ผลฯ 
๗. จัดท้ารายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ /     
กิจกรรมฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม วันเวลา สถานที่ จ้านวน



๑๘๒ 

และรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลการด้าเนินงาน (ความส้าเร็จของงาน บรรลุ/
ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด ผลประเมินความพึงพอใจ  สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ) 

ตัวอย่ำงโครงกำร/กิจกรรม 

๑. โครงการตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนเทศกาล  
๒. โครงการอบรมกีฬาแก่เยาวชนภาคฤดูร้อน  
๓. โครงการบันทึกเสียงบรรเลงดนตรีทางวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต  
๔. โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ  
๕. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐาน  
๖. โครงการเยาวชนลูกนาวี  

ตัวอย่ำงข้อมูลและหลักฐำนที่ใช้ในกำรพิจำรณำ 

๑. รายงานการประชุมในการก้าหนดประเด็นในการช่วยเหลือสังคม  
๒. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมสนับสนุนฯ   
๓. แผนปฏิบัติงานประจ้าปี 
๔. ค้าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ก้าหนดผู้รับผิดชอบด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ  
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบเพ่ือด้าเนินโครงการ/กิจกรรมฯ 
๖. หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ/กิจกรรมฯ   
๗. หนังสือเชิญผู้แทนท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงานภายนอกเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ 
๘. หนังสือตอบรับ/เข้าร่วม/ขอบคุณ จากท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงานอื่นในกองทัพ 
๙. รายงานสรุปผลการประเมินโครงการและประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ที่
เกี่ยวข้อง 
๑๐. ภาพถ่ายกิจกรรมในงานด้าเนินงาน 


