
ผนวก ก
ตารางค านวณสรุปผลการประเมนิตนเอง รอบสี ่รร . ........................................

ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประเมนิประจ าปี งป.๖๐)
มาตรฐานที่ ๑ ดา้นคุณภาพศิษย์ หน้า ๑ ของ ๑๙ หน้า  

ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ
ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*

ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)
(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)

๑ ผู้เรียนเป็นคนดี ๕
๑.๑ ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนทุกชั้นป/ีทุกระดับ/ทุกสาขา ทีท่้างาน ท้ากิจกรรม (๒)

บ้าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่น้อยกวา่ ๔๐ ชม./ปี/คน ต่อจ้านวน

ผู้เรียนทัง้หมด
๑.๒ ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนทุกชั้นป/ีทุกระดับ/ทุกสาขา ทีม่คีะแนน (๓)

ความประพฤติและคะแนนการประเมินค่าคุณลักษณะทางทหาร
อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามทีส่ถาบันก้าหนด ต่อจ้านวนผู้เรียนทัง้หมด

๒ ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ตามหลักสูตร
๒.๑ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามเป้าหมายของสถานศึกษา (๑)

(ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนชั้นปสุีดทา้ยที่มคีวามสามารถด้านเทคโนโลยสีารสนเทศฯ)
๒.๒ มีผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายได้รับรางวลั/การยอมรับ/ยกย่อง ทีส่ะท้อนความรู้ (๑)

ความสามารถทางวชิาการ/ทางวชิาชีพ/ทางทหาร ในระดับกองทัพ/  
ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก      

กรณีที ่(๑) ส้าหรับ รร.นวก.ฯ รร.ดย.ฯ และ รร.ชอร.ฯ
๒.๓ ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทีม่ีผลการทดสอบ PM-test/ (๑)

M-test มีค่า T-Score ≥ 40.00 ต่อจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทัง้หมด 
กรณีที ่(๒) ส้าหรับ รร.ชุมพลฯ รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.อล.ฯ รร.พธ.ฯ และ รร.ขส.ฯ
๒.๓ ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทีม่ีผลการทดสอบ PM-test/ (๒)

M-test มีค่า T-Score ≥ 40.00 ต่อจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทัง้หมด 

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๑ ดา้นคุณภาพศิษย์ (ต่อ) หน้า ๒ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
ส้าหรับ รร.นวก.ฯ รร.ดย.ฯ และ รร.ชอร.ฯ
๒.๔ ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทีม่ีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน (๑)

วชิาชีพ (VQ)/ มาตรฐานวชิาชีพทางทหาร (MQ) 
๒.๕ การมีงานท้าและ/หรือศึกษาต่อจากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศ (๑)

ของผู้ส้าเร็จการศึกษา
ส้าหรับ รร.นวก.ฯ รร.ดย.ฯ รร.ชอร.ฯ และ รร.อล.ฯ

๓ ผู้เรียนมีผลงานทีน่้าไปใช้ประโยชน์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้้าหนักโครงงานทางวชิาชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ของ ๕
ผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทีไ่ด้รับรางวลั/น้าไปใช้ประโยชน์ ต่อจ้านวนโครงงาน
ทางวชิาชีพหรือส่ิงประดิษฐ์ของผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทัง้หมด 

ส้าหรับ รร.ชุมพลฯ รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.พธ.ฯ และ รร.ขส.ฯ
๓* ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพ ๕

ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทีม่ีคุณลักษณะมาตรฐานวชิาชีพทหาร
MQ) ตามทีก่้าหนด ต่อจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทัง้หมด

๔ ศิษย์เก่าท้าประโยชน์ให้กับสถานศึกษา ๕
๔.๑ มีกิจกรรมทีศิ่ษย์เก่าร่วมพัฒนาวชิาการ/วชิาชีพ หรือพัฒนาผู้เรียน  ร่วมกับ (๑)

สถานศึกษา 
๔.๒ มีกิจกรรมทีศิ่ษย์เก่าร่วมพัฒนาสถานศึกษา เช่น อาคารสถานที ่ (๑)

อุปกรณ์การศึกษา หรือส่ิงแวดล้อม
๔.๓ มีกิจกรรมทีศิ่ษย์เก่าให้การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และ/หรือ (๑)

ทุนการศึกษา           
๔.๔ มีฐานข้อมูลและมีการส่ือสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ (๑)
๔.๕ มีระบบการให้การยอมรับ/ยกย่อง/รางวลั ส้าหรับศิษย์เก่าทีท่้าประโยชน์ (๑)

ให้กับสถานศึกษา 

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๑ ดา้นคุณภาพศิษย์ (ต่อ) หน้า ๓ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๓๓* ผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ทีม่ีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา 

ร้อยละของจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาทีไ่ด้ผลประเมินความพึงพอใจของหน่วย ๕
ผู้ใช้ทีม่ีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา ในด้านสมรรถนะทางวชิาชีพ และคุณลักษณะทาง
ทหารเกณฑ์ดีขึ้นไป ต่อจ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาทัง้หมดทีไ่ด้รับการประเมิน

รวมมาตรฐานที ่๑ ด้านคุณภาพศิษย ์(รร.นวก.ฯ รร.ดย. รร.ชอร.ฯ) ๒๕
ผลประเมินมาตรฐานที ่๑ ด้านคุณภาพศิษย์

ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๑ ด้านคุณภาพศิษย์
๒๕

ผลประเมินมาตรฐานที ่๑ ด้านคุณภาพศิษย์
ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๑ ด้านคุณภาพศิษย์

๒๕
ผลประเมินมาตรฐานที ่๑ ด้านคุณภาพศิษย์

ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๑ ด้านคุณภาพศิษย์

รวมมาตรฐานที ่๑ ด้านคุณภาพศิษย ์(รร.ชุมพล, รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.พธ.ฯ รร.ขส.

รวมมาตรฐานที ่๑ ด้านคุณภาพศิษย ์(รร.อล.ฯ)

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๒ ดา้นคุณภาพครู/อาจารย์ หน้า ๔ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๕ ครู/อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ

ร้อยละของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทีม่ีวฒิุการศึกษา หรือผ่านการอบรม ๕
หลักสูตร หรือมีประสบการณ์ตรงตามสาขาวชิาทีส่อน ต่อจ้านวนครู/
อาจารย์ประจ้าทัง้หมด

๖ ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้คุณภาพ ๕
๖.๑ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ

ร้อยละของจ้านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ทีม่ีการด้าเนินงาน ๕ ส. (๒)
และมีความปลอดภัย ต่อจ้านวนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทัง้หมด 

๖.๒ แหล่งเรียนรู้คุณภาพทีเ่ป็นต้นแบบอย่างน้อย ๑ แหล่ง (๓)
(๑) ปฏิบัติได้โดยผู้เรียนสามารถเข้าใช้ได้จริง
(๒) ประหยัด ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือ ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า
(๓) ประโยชน์ผู้เรียนได้รับความรู้ และเกิดทักษะการปฏิบัติงาน
(๔) แปลกใหม่ ประยุกต์หรือริเร่ิม โดยอาจร่วมมือกับแหล่งฝึก/แหล่งเรียนรู้

ทัง้ภายในและภายนอกกองทัพ/สถานศึกษา
(๕) ปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น

๗ ครู/อาจารย์มีผลงานทีน่้าไปใช้ประโยชน์
ร้อยละของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทีม่ีผลงานฯ และน้าไปใช้ประโยชน์ ๕
เกี่ยวข้องกับสาขาทีส่อน ต่อจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทัง้หมดทีม่ีผลงาน 

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๒ ดา้นคุณภาพครู/อาจารย์ (ต่อ) หน้า ๕ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๘ ครู/อาจารย์ได้รับการเพิม่พูนความรู้/ประสบการณ์

ร้อยละของครู/อาจารย์ประจ้าที่ศึกษาเพิม่เติม/ประชุมวชิาการ/อบรม/ ๕
ศึกษาดูงาน/น้าเสนอผลงาน อย่างน้อย ๓๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ้านวน
ครู/อาจารย์ประจ้าทัง้หมด

๙ ครู/อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วนิัยทหาร และจรรยาบรรณวชิาชีพครู/ครูทหาร ๕
๙.๑ ร้อยละของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทีป่ฏิบัติตามระเบียบ วนิัย และ (๒)

แบบธรรมเนียมทหาร ต่อจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทัง้หมด 
๙.๒ มีคู่มือจรรยาบรรณวชิาชีพครู/ครูทหาร (๑)
๙.๓ มีคณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชีพครู/ครูทหาร และมีการประชุม (๑)

คณะกรรมการจรรยาบรรณวชิาชีพครู/ครูทหาร อย่างน้อย ๒ คร้ัง/ปี 
๙.๔ ร้อยละของจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทีผ่่านการประเมินจรรยาบรรณวชิาชีพ (๑)

ครู/ครูทหาร อยู่ในระดับดี - ดีมาก ต่อจ้านวนครู/อาจารย์ประจ้าทัง้หมด 
รวมมาตรฐานที ่๒ ด้านคุณภาพคร/ูอาจารย์ ๒๕

ผลประเมินมาตรฐานที ่๒ ด้านคุณภาพคร/ูอาจารย์
ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๒ ด้านคุณภาพคร/ูอาจารย์

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๓ ดา้นหลักสูตรและการเรียนการสอน หน้า ๖ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๑๐ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ๕

๑๐.๑ หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของหน่วยงานต้นสังกัด/ (๑)
กระทรวงศึกษาธกิาร/สภาวชิาชีพ/องค์กรวชิาชีพ หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 

๑๐.๒ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และ (๑)
มีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย ๒ คร้ัง/ปี 

๑๐.๓ มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/ (๑)
หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน 

๑๐.๔ มีการประเมินหลักสูตรเพือ่ปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย ๑ คร้ัง ในทุก ๓-๖ ปี (๑)
๑๐.๕ มีการน้าผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ทีม่ีต่อผู้ส้าเร็จการศึกษา (๑)

มาปรับปรุงหลักสูตร
๑๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕

๑๑.๑ มีการจัดท้าแผนการจัดการเรียนรู้รายวชิา/แผนการสอนรายวชิา โดยเน้น (๑)
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ ด้วยเทคนิควธิกีารสอนทีห่ลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ
และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทัง้คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ จ้านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๗๐ ของจ้านวน
รายวชิาทัง้หมด

๑๑.๒ มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนทีก่้าหนด (๑)
๑๑.๓ ร้อยละของจ้านวนรายวชิาทีม่ีผลประเมินการเรียนการสอนรายวชิาอยู่ใน

ทัง้หมด
(๑)

ระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ้านวนรายวชิาทัง้หมด
๑๑.๔ ร้อยละของจ้านวนครู/อาจารย/์ผู้สอน ทีม่ีผลการประเมินอยู่ในระดับดี-ดีมาก (๑)

(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ต่อจ้านวนครู/อาจารย/์ผู้สอนทัง้หมด
๑๑.๕ มีการน้าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวชิา มาปรับปรุง (๑)

แผนการสอน        

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๓ ดา้นหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) หน้า ๗ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๑๒ การวดัและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ๕

๑๒.๑ มีหลักเกณฑ์การวดัและประเมินผลทีไ่ด้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด   (๑)
และครู/อาจารย์แจ้งหลักเกณฑ์ วธิกีารวดัและประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ        
ก่อนการจัดการเรียนการสอน           

๑๒.๒ มีการวดัและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัด (๑)
การเรียนรู้รายวชิา/แผนการสอน 

๑๒.๓ มีการแจ้งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทราบ อย่างน้อย (๐.๕)
๑ - ๒ คร้ัง/ ปีการศึกษา 

๑๒.๔ มีระบบตรวจสอบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน (๑)
เพือ่ความโปร่งใส และยุติธรรม

๑๒.๕ มีการน้าผลจากการวดัและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (๑)
๑๒.๖ มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวดั แบบประเมินให้มีคุณภาพ (๐.๕)

๑๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ๕
๑๓.๑ มีแผนการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ (๑)

เทคโนโลยี การให้บริการ รวมทัง้แหล่งฝึกปฏิบัติ 
๑๓.๒ มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด้าเนินงานตามแผน (๑)
๑๓.๓ มีงบประมาณสนับสนุนการด้าเนินงานตามแผน (๑)
๑๓.๔ มีการประเมินผลทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ (๑)

เทคโนโลยี การให้บริการ รวมทัง้แหล่งฝึกปฏิบัติ 
๑๓.๕ มีการน้าผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ให้มี (๑)

ประสิทธภิาพมากขึ้น

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๓ ดา้นหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) หน้า ๘ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
รวมมาตรฐานที ่๓ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ๒๐

ผลประเมินมาตรฐานที ่๓ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๓ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๔ ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นทหาร เสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก หน้า ๙ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๑๔ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ๕

ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๑๔.๑ สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมฯ ไม่น้อยกวา่ ๕ โครงการ/กิจกรรม (๑)
๑๔.๒ มีการด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรสายสนับสนุนใน (๑)

สถานศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ อย่างน้อยคนละ ๑ กิจกรรม  
๑๔.๓ มีการด้าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ อย่างน้อยคนละ (๑)

๑ กิจกรรม 
๑๔.๔ มีการประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมฯ และน้าผลไป (๑)

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
๑๔.๕ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทีม่ีต่อ (๑)

ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป

๑๕ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึกภาคปฏิบัติ กิจกรรมการ ๕
เสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น้าและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ
๑๕.๑ สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมฯ ไม่น้อยกวา่ ๕ โครงการ/กิจกรรม (๑)
๑๕.๒ มีการด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรสายสนับสนุนใน (๑)

สถานศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ อย่างน้อยคนละ ๑ กิจกรรม  
๑๕.๓ มีการด้าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ อย่างน้อยคนละ (๑)

๑ กิจกรรม 
๑๕.๔ มีการประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมฯ และน้าผลไป (๑)

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๔ ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นทหาร เสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก (ต่อ) หน้า ๑๐ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๑๕.๕ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทีม่ีต่อ (๑)

ภาพลักษณ์ของสถานศึกษาในการการส่งเสริมการฝึกอบรมทางทหาร การฝึก
ภาคปฏบิติั กิจกรรมการเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้น้าและการปลูกฝัง
การเป็นทหารอาชีพ และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป

๑๖ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๕
๑๖.๑ สถานศึกษามีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๑)

ให้แก่ครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา และผู้เรียน 
ไม่น้อยกวา่ ๒ โครงการ/กิจกรรม 

๑๖.๒ มีการด้าเนินการแผนงาน โครงการ/กิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๑)
โดยการมีส่วนร่วมของครู/อาจารย์ประจ้า บุคลากรสายสนับสนุนในสถานศึกษา

๑๖.๓ มีการด้าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ (๑)
อย่างน้อยคนละ ๑ กิจกรรม 

๑๖.๔ มีการประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมฯ และน้าผลไป (๑)
ปรับปรุงการบริหารจัดการ 

๑๖.๕ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทีม่ีต่อ (๑)
การปลูกฝังจิตส้านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป

๑๗ ระดับคุณภาพในการปลูกฝังจิตส้านึกด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม ๕
๑๗.๑ สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมฯ ไม่น้อยกวา่ ๕ โครงการ/กิจกรรม (๑)

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๔ ดา้นการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นทหาร เสริมสร้างความเป็นพลเมอืงไทยและพลโลก (ต่อ) หน้า ๑๑ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๑๗.๒ มีการด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรสายสนับสนุนใน (๑)

สถานศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ อย่างน้อยคนละ ๑ กิจกรรม  
๑๗.๓ มีการด้าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ อย่างน้อยคนละ (๑)

๑ กิจกรรม 
๑๗.๔ มีการประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมฯ และน้าผลไป (๑)

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
๑๗.๕ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทีม่ีต่อ (๑)

การปลูกฝังจิตส้านึก ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และมีผลการประเมิน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป

๑๘ ระดับคุณภาพในการส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ ๕
๑๘.๑ สถานศึกษามีโครงการ/กิจกรรมฯ ไม่น้อยกวา่ ๕ โครงการ/กิจกรรม (๑)
๑๘.๒ มีการด้าเนินการให้ครู/อาจารย์ประจ้า และบุคลากรสายสนับสนุนใน (๑)

สถานศึกษาทุกคน เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ อย่างน้อยคนละ ๑ กิจกรรม  
๑๘.๓ มีการด้าเนินการให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมฯ อย่างน้อยคนละ (๑)

๑ กิจกรรม 
๑๘.๔ มีการประเมินผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมฯ และน้าผลไป (๑)

ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
๑๘.๕ มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ทีเ่ข้าร่วมโครงการและผู้ทีเ่กี่ยวข้องทีม่ีต่อ (๑)

การจัดกีฬาและนันทนาการ และมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป
รวมมาตรฐานที ่๔ ด้านการปลูกจิตส านึกฯ ๒๕

ผลประเมินมาตรฐานที ่๔ ด้านการปลูกจิตส านึกฯ
ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๔ ด้านการปลูกจิตส านึกฯ

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๕ ดา้นการบริหารและธรรมาภบิาลของสถานศึกษา หน้า ๑๒ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๑๙ การด้าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/สภาโรงเรียน ๕

๑๙.๑ มีการก้าหนดนโยบาย แนวทางการด้าเนินงานให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน (๑)
เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ้าปี
ทีท่ันสมัยและปฏิบัติได้ 

๑๙.๒ มีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรทีส่อดคล้องกับมาตรฐานที่ (๑)
กระทรวงศึกษาธกิาร/หน่วยงานต้นสังกัดก้าหนด 

๑๙.๓ มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่โดยเน้นการก้ากับติดตาม และสนับสนุน (๑)
ผู้บริหารในการปฏิบัติงานตามแผนทีก่้าหนด 

๑๙.๔ มีการบริหารจัดการประชุมทีดี่ เช่น มีการก้าหนดวนัประชุมตลอดปีไม่น้อยกวา่ (๑)
๒ คร้ัง/ปี จัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า ก้ากับให้กรรมการแต่ละท่าน
เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๗๐ ของจ้านวนคร้ังทีจ่ัดประชุมทัง้ปี 

๑๙.๕ มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทีเ่ป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) (๑)
และตรวจสอบได้ 

๒๐ การด้าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ๕
๒๐.๑ มีคะแนนผลประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา (๑)

(ใช้คะแนนค่าเฉล่ียถ่วงน้้าหนัก ประเมินตนเอง ๕๐ : ประเมินค่านายทหาร
สัญญาบัตรของผู้บังคับบัญชา ๕๐)

๒๐.๒ ร้อยละของจ้านวนสาขาวชิาทีม่ีอัตราส่วนของครู/อาจารย์ต่อผู้เรียนตามเกณฑ์ (๑)
ต้นสังกัด หรือตามมาตรฐานหลักสูตร (เกณฑ์ที ่ยศ.ทร. ก้าหนด คือ ≤ ๑ ต่อ
๓๕)
ต่อจ้านวนสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมด

๒๐.๓ มีรายงานงบการเงินเสนอหน่วยงานต้นสังกัด (๑)

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๕ ดา้นการบริหารและธรรมาภบิาลของสถานศึกษา (ต่อ) หน้า ๑๓ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๒๐.๔ มีการน้ามติของคณะกรรมการสถานศึกษา/สภาโรงเรียน หรือนโยบาย (๑)

ของหน่วยงานต้นสังกัดไปสู่การปฏิบัติ 
๒๐.๕ สถานศึกษาน้าเสนอหลักฐานซ่ึงแสดงถึงการด้าเนินการประกันคุณภาพการ (๑)

ศึกษา น้าเสนอหลักฐานซ่ึงแสดงถึงการด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่เปน็กิจวัตร สม่้าเสมอ จนเปน็วิถีชีวิต ก่อเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
ในองค์กร

๒๑ การบริหารความเส่ียง ๕
๒๑.๑ มีการระบุและจัดอันดับความเส่ียงภายใน/ภายนอกทัง้เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ  (๑)
๒๑.๒ มีการก้าหนดกลยุทธแ์ละเป้าหมายในการบริหารความเส่ียง (๑)
๒๑.๓ มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง และประเมินผลกระทบ (๑)

ของความเส่ียงทีจ่ะเกิดขึ้น 
๒๑.๔ มีการก้าหนดวธิกีาร มาตรการ กลไกการควบคุมไม่ให้เกิด และลดความเส่ียง (๑)

ให้น้อยลง 
๒๑.๕ มีการก้ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเส่ียง และรายงานต่อ (๑)

คณะกรรมการทีเ่กี่ยวข้อง
๒๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

ร้อยละของจ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านวชิาการ/ธรุการ ทีม่ีการ ๕
แลกเปล่ียนเรียนรู้/ได้รับการอบรมเพิม่พูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 
๑๐ ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจ้านวนบุคลากรสายสนับสนุนด้านวชิาการ/ธรุการทัง้หมด

รวมมาตรฐานที ่๕ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล ๒๐
ผลประเมินมาตรฐานที ่๕ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล

ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๕ ด้านการบริหารและธรรมาภิบาล

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๖ ดา้นความสัมพันธกั์บชมุชน/สังคม หน้า ๑๔ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๒๓ การให้บริการวชิาการ/วชิาชีพทีส่่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ ๕

๒๓.๑ สถานศึกษามีแผนงานการน้าความรู้และประสบการณ์มาบริการวชิาการ/วชิาชีพ (๑)
เพือ่ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ มีการก้าหนดตัวชี้วดัและระดับความ
ส้าเร็จของเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

๒๓.๒ มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ด้าเนินการ (๑)
ตามแผนงานทีก่้าหนดไว้

๒๓.๓ มีการส่งเสริมให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑)
๒๓.๔ มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพต่อสถานศึกษา (๑)
๒๓.๕ ผลการด้าเนินงาน ได้รับรางวลั/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณ จากหน่วยงาน (๑)

ต้นสังกัด/กองทัพ/หรือชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
๒๔ การให้บริการวชิาการ/วชิาชีพทีส่่งผลต่อสถานศึกษา ๕

๒๔.๑ สถานศึกษามีแผนงานการน้าความรู้และประสบการณ์มาบริการวชิาการ/วชิาชีพ (๑)
เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน  มีการก้าหนดตัวชี้วดัและระดับ
ความส้าเร็จของเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

๒๔.๒ มคีณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ด้าเนินการ (๑)
ตามแผนงานทีก่้าหนดไว้

๒๔.๓ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อาจารยป์ระจ้า เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑)
๒๔.๔ มีการพัฒนาการเรียนการสอน/เอกสารประกอบการสอน/รายวชิา/ต้ารา และ/ (๑)

หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่าง ๆ 
๒๔.๕ มีการเผยแพร่และ/หรือขยายผลในสถาบันอื่น อย่างน้อย ๑ แห่ง (๑)

รวมมาตรฐานที ่๖ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ๑๐
ผลประเมินมาตรฐานที ่๖ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม

ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๖ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๗ ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม หน้า ๑๕ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๒๕ การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวฒันธรรม ๕

๒๕.๑ สถานศึกษามีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียม (๑)
ประเพณีทางทหาร มีการก้าหนดตัวชี้วดัและระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

๒๕.๒ มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ด้าเนินการ (๑)
ตามแผนงานทีก่้าหนดไว้

๒๕.๓ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อาจารย์ประจ้า เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑)
๒๕.๔ มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี - ดีมาก (๑)
๒๕.๕ ผลการด้าเนินงาน ได้รับรางวลั/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณ จากหน่วยงาน (๑)

ต้นสังกัด/กองทัพ หรือชุมชน/สังคม/หน่วยงานภายนอก 
๒๖ การพัฒนาสุนทรียภาพ ๕

๒๖.๑ มีโครงการพัฒนาสุนทรียภาพตามประเภททีก่้าหนด อย่างน้อย ๑ โครงการ/ปี (๑)
มีการก้าหนดตัวชี้วดัและระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

๒๖.๒ มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ด้าเนินการ (๑)
ตามแผนงานทีก่้าหนดไว้

๒๖.๓ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อาจารย์ประจ้า เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑)
๒๖.๔ มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี - ดีมาก (๑)
๒๖.๕ มีอาคารสถานที/่ภูมิสถาปัตย์ ส่งเสริมสุนทรียภาพ มีความสอดคล้องกับ (๑)

ธรรมชาติและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
รวมมาตรฐานที ่๗ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๐

ผลประเมินมาตรฐานที ่๗ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๗ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๘ ดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน้า ๑๖ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๒๗ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด

ค่าเฉล่ียผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด ๓ ปี ๕ ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗
ย้อนหลัง

๒๘ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ๕
๒๘.๑ มีรายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา เป็นประจ้าทุกปี (๑)
๒๘.๒ การน้าข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (๑)

และภายนอกไปจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรมของ
สถาบัน 

๒๘.๓ มีการก้าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามการน้าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/ (๑)
โครงการ/กิจกรรม ของสถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ

๒๘.๔ มีการพัฒนาสถานศึกษา อันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ (๑)
การศึกษาภายในและภายนอก 

๒๘.๕ หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษา (๑)
ในส่วนทีส่ถานศึกษาไม่สามารถด้าเนินการให้ส้าเร็จได้โดยสถาบันเอง 

รวมมาตรฐานที ่๘ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๐
ผลประเมินมาตรฐานที ่๘ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๘ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๙ ดา้นอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ หน้า ๑๗ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๒๙ อัตลักษณ์ผู้เรียน ๕

๒๙.๑ มกีารก้าหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนของสถานศึกษาทีเ่หมาะสมและปฏิบัติได้ (๑)
๒๙.๒ มีแผนงาน/โครงการ ทีส่่งเสริมให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ตามทีก่้าหนดไว ้รวมทัง้ (๑)

มีการก้าหนดตัวชี้วดัและระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐
๒๙.๓ มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ด้าเนินการ (๑)

ตามแผนงานทีก่้าหนดไว้
๒๙.๔ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อาจารยป์ระจ้า ผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑)
๒๙.๕ ผลการประเมินความส้าเร็จในการด้าเนินงานตามตัวชี้วดัทีก่้าหนดไว ้บรรลุตาม (๑)

เป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 
๓๐ เอกลักษณ์สถานศึกษา ๕

๓๐.๑ มีการก้าหนดเอกลักษณ์สถานศึกษาทีเ่หมาะสมและปฏิบัติได้ (๑)
๓๐.๑ มีแผนงาน/โครงการ ทีส่่งเสริมให้สถานศึกษามีเอกลักษณ์ตามทีก่้าหนดไว ้ (๑)

รวมทัง้มีการก้าหนดตัวชี้วดัและระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๘๐ 

๓๐.๓ มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ด้าเนินการ (๑)
ตามแผนงานทีก่้าหนดไว้

๓๐.๔ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียน/ครู/อาจารยป์ระจ้า ผู้บริหาร มีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑)
๓๐.๕ ผลการประเมินความส้าเร็จในการด้าเนินงานตามตัวชี้วดัทีก่้าหนดไว ้บรรลุ (๑)

ตามเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 
รวมมาตรฐานที ่๙ ด้านอัตลักษณ/์เอกลักษณ์ ๑๐

ผลประเมินมาตรฐานที ่๙ ด้านอัตลักษณ/์เอกลักษณ์
ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๙ ด้านอัตลักษณ/์เอกลักษณ์

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



มาตรฐานที่ ๑๐ ดา้นมาตรการส่งเสริม หน้า ๑๘ ของ ๑๙ หน้า  
ที่ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก รวมผล ผลลัพธ์ คะ ผลคูณ

ด้าเนิน เฉล่ีย แนน (A)*
ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ งาน ๓ ปี ทีไ่ด้ (B)

(A) ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ๓ ปี (B)
๓๑ มาตรการส่งเสริม (ภายในสถานศึกษา)

ร้อยละของจ้านวนผู้เรียนชั้นปีสุดท้ายทีผ่่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ๕
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(ไม่ต้่ากวา่ ๔๐ คะแนนของการสอบ ALCPT หรือ ECLหรือเทียบเท่า) 

๓๒ มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถานศึกษา) ๕
๓๒.๑ แผนงาน/โครงการในการช่วยเหลือชุมชน/สังคมรอบสถานศึกษา/ชุมชนใน (๑)

ค่ายทหาร รวมทัง้มีการก้าหนดตัวชี้วดั และระดับความส้าเร็จของเป้าหมาย
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ ๘๐ 

๓๒.๒ มีคณะกรรมการในการด้าเนินงาน มีการประชุมคณะกรรมการเพือ่ด้าเนินการ (๑)
ตามแผนงานทีก่้าหนดไว้

๓๒.๓ มีการส่งเสริมให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน (๑)
๓๒.๔ มีผลประเมินความพึงพอใจของผู้ทีเ่กี่ยวข้อง อยู่ในระดับดี - ดีมาก (๑)
๓๒.๕ มผีลความร่วมมอืกบัทอ้งถิ่น/ชมุชน/สังคม/จงัหวัด/หนว่ยงานอื่นในกองทพัในการ (๑)

ปอ้งกนั แกป้ญัหา และ/หรือการพฒันาตามบริบทของพื้นที่ อยา่งนอ้ย ๑ ประเด็น 
รวมมาตรฐานที ่๑๐ ด้านมาตรการส่งเสริม ๑๐

ผลประเมินมาตรฐานที ่๑๐ ด้านมาตรการส่งเสริม
ระดับคุณภาพมาตรฐานที ่๑๐ ด้านมาตรการส่งเสริม

ผลด้าเนินงาน (อิงเกณฑ์ ๕ ระดับ)
ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๘



หน้า ๑๙ ของ ๑๙ หน้า  

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์
มาตรฐานที่ ๒ ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
มาตรฐานที่ ๓ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการปลูกฝังจิตส้านกึความเปน็ทหาร เสริมสร้างความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารและหลักธรรมาภบิาลของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการท้านบุ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๙ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
มาตรฐานที่ ๑๐ ด้านมาตรการส่งเสริม

รวมคะแนนทั้งหมดตามตวับ่งชีข้อง ยศ.ทร. 
ผลประเมนิประดบัสถาบันตามตวับ่งชีข้อง ยศ.ทร.

คะแนน 
ระดับ คุณภาพ X

มาตรฐาน

คะแนน ระดับ น้า้หนกั

น้า้หนกั



สรุปผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในรอบสี ่รร.นวก.ฯ รร.ดย.ฯ และ รร.ชอร.ฯ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประเมนิประจ าปี งป.๖๐) หน้า ๑๙ ของ ๑๙ หน้า  

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์
มาตรฐานที่ ๒ ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
มาตรฐานที่ ๓ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการปลูกฝังจิตส้านกึความเปน็ทหาร เสริมสร้างความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารและหลักธรรมาภบิาลของสถานศึกษา ๔.๗๓

มาตรฐานที่ ๖ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการท้านบุ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๙ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
มาตรฐานที่ ๑๐ ด้านมาตรการส่งเสริม

รวมคะแนนทั้งหมดตามตวับ่งชีข้อง ยศ.ทร. (รร.นวก.ฯ รร.ดย.ฯ และ รร.ชอร.ฯ)
ผลประเมนิประดบัสถาบันตามตวับ่งชีข้อง ยศ.ทร.

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐

๐
๐

๑๐
๑๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐
๐.๐๐

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐

๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕ ๐

มาตรฐาน น้า้หนกั
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕ ๐

คะแนน ระดับ น้า้หนกั คะแนน 
ระดับ คุณภาพ X

๑๖๕ ๐
๐.๐๐ต้องปรับปรุง



สรุปผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในรอบสี ่รร.ชมุพลฯ รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.พธ.ฯ รร.ขส.ฯ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประเมนิประจ าปี งป.๖๐) หน้า ๑๙ ของ ๑๙ หน้า  

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์
มาตรฐานที่ ๒ ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
มาตรฐานที่ ๓ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการปลูกฝังจิตส้านกึความเปน็ทหาร เสริมสร้างความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารและหลักธรรมาภบิาลของสถานศึกษา ๔.๗๓

มาตรฐานที่ ๖ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการท้านบุ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๙ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
มาตรฐานที่ ๑๐ ด้านมาตรการส่งเสริม
รวมคะแนนทั้งหมดตามตวับ่งชีข้อง ยศ.ทร. (รร.ชมุพลฯ รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.พธ.ฯ รร.ขส.ฯ)

ผลประเมนิประดบัสถาบันตามตวับ่งชีข้อง ยศ.ทร.

คะแนน ระดับ น้า้หนกั คะแนน 
ระดับ คุณภาพ X

มาตรฐาน น้า้หนกั
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐

๑๖๕ ๐
ต้องปรับปรุง ๐.๐๐



สรุปผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพภายในรอบสี ่รร.อล.ฯ
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ประเมนิประจ าปี งป.๖๐) หน้า ๑๙ ของ ๑๙ หน้า  

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพศิษย์
มาตรฐานที่ ๒ ด้านคุณภาพครู/อาจารย์
มาตรฐานที่ ๓ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๔ ด้านการปลูกฝังจิตส้านกึความเปน็ทหาร เสริมสร้างความเปน็พลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ ๕ ด้านการบริหารและหลักธรรมาภบิาลของสถานศึกษา ๔.๗๓

มาตรฐานที่ ๖ ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม
มาตรฐานที่ ๗ ด้านการท้านบุ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ ๘ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๙ ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
มาตรฐานที่ ๑๐ ด้านมาตรการส่งเสริม

รวมคะแนนทั้งหมดตามตวับ่งชีข้อง ยศ.ทร. (รร.อล.ฯ)
ผลประเมนิประดบัสถาบันตามตวับ่งชีข้อง ยศ.ทร.

คะแนน ระดับ น้า้หนกั คะแนน 
ระดับ คุณภาพ X

มาตรฐาน น้า้หนกั
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๕ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐
๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑๐ ๐

๑๖๕ ๐
ต้องปรับปรุง ๐.๐๐


