
๕๙ 

บทที่ ๔ 
ค ำอธิบำยรำยมำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน  

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

มำตรฐำนท่ี ๕   กำรบริหำรหลักสตูรและกำรเรียนกำรสอน  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

มำตรฐำนที่ ๕ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน  ประกอบด้วย ๑๘ ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
ตัวบ่งชี้ 

ของ สมศ. 
๕.๑ มีการบริหารหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตามนโยบายด้าน

การศึกษาของ ทร.และ กห.   
๔  

๕.๒ 
 

อัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ๑ คน ที่มี
คุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละประเภทวิชา  

๑  

๕.๓ ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขา
วิชาชีพที่สอนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

๑  

๕.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านครู/อาจารย์ ๓  
๕.๕ ระบบและกลไกสนับสนุนให้ครู/อาจารย์ประจ าปรับปรุงและพัฒนา 

การเรียนการสอน 
๓  

๕.๖ สถานศึกษามีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้น
ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางวิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริง 

๔  

๕.๗ ร้อยละของจ านวนสาขาวิชาชีพที่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา ต่อจ านวนสาขา
วิชาชีพที่สอน 

๑  

๕.๘ ประสิทธิภาพของระบบการคัดเลือกผู้เรียน ๓  

 กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน หมายถึง การที่สถาบันการศึกษามีการจัดการ
เรียนรู้ ให้ทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  มีการวางแผนกการจัดการเรียนรู้ของหลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร การควบคุมและก ากับดูแลการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการ
และวิชาชีพเฉพาะทางและวิชาทหาร มีอุดมการณ์และคุณลักษณะของทหารอาชีพ การพัฒนา
รูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เป็นผู้ใฝ่
รู้อยู่ เสมอ ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้  มีการระดมทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร 
งบประมาณ อาคาร สถานที่ สภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทย 
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยที่มีการบูรณาการตามความเหมาะสม รวมทั้งกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสติปัญญา เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะ
เป็นนายทหารประทวน หรือช่างฝีมือเพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพ
พลานามัย 
 



๖๐ 

๕.๙ ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ/
หรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามที่สถานศึกษา
ก าหนดในแต่ละปี ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 

๑  

๕.๑๐ การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระบบที่ได้มาตรฐาน ๓  
  



๖๑ 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้
ของ สมศ. 

๕.๑๑ ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ๔  
๕.๑๒ แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากในสถานศึกษา/ห้องเรียน ๒  
๕.๑๓ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

และโครงการพระราชด าริ ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งหมด   

๒ ตัวบ่งชี้ที่ 16 

๕.๑๔ 
 

ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพ
ติด) และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  ต่อจ านวน
กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด   

๒ ตัวบ่งชี้ที่ 16 

๕.๑๕ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมจริยธรรม การ
บ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาผู้เรียนทั้งหมด   

๒ ตัวบ่งชี้ที่ 9 

๕.๑๖ ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมวิชาการและทักษะ
วิชาชีพ  ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด   

๒  

๕.๑๗  ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการการฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะ
ทางดนตรีนอกสถานที่ หรือกิจกรรรมที่เสริมสร้างความรู้ทางทหาร
และภาวะผู้น าทางทหาร  ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียน
ทั้งหมด   

๒ ตัวบ่งชี้ที่ 15 

๕.๑๘* การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ ตัวบ่งชี้ที่ 8 
 รวม ๑๘ ตัวบ่งชี้ ๔๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

รำยละเอียดตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๕ กำรบริหำรหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  มีการบริหารหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาของ ทร.และ 
 กห. 
 
น้ ำหนัก  : ๔ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(๒) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
(๓) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
(๔) มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งด้านวิชาการและทางด้านการทหาร 
(๕) มีกระบวนการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
(๖) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 
(๗) มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มาปรบัปรงุหลักสูตร 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ  มี  ๓ ข้อ  มี  ๔ ข้อ  มี ๕ - ๖ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้:  
แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่สามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า การบริหารหลักสูตร

ให้ทันสมัยและเป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาของ ทร. และ กห. สอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมาย
ที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้  ได้รับความส าเร็จอย่างไรบ้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ ยวข้อง  
และหลักสูตรควรได้รับการประเมินและพัฒนาตามวงรอบการศึกษาอย่างน้อยทุก ๕ ปี   

สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา  และมีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร อย่าง
น้อยปีละ ๒ ครั้ง มีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ทั้งด้านวิชาการและทางด้าน
การทหาร  มีกระบวนการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  มีการ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร และมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้มา
ปรับปรุงหลักสูตรให้กับสถานศึกษา 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. โครงสร้างหลักสูตรที่เปิดสอน ปีการศึกษา 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตร และหน้าที่ของคณะกรรมการ 
๓. นโยบาย/ทิศทางการติดตามและประเมินหลักสูตร ที่มีการพัฒนากลไกการควบคุมคุณภาพ

หลักสูตร 
๔. หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนและขั้นตอนในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 



๖๓ 

๕. หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าร่วมประชุมการสร้าง
หลักสูตรใหม่ และพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการศึกษา 

๖. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตร อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๗. หลักฐานแสดงปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณสมบัติของผู้เรียน 
๘. หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดอบรม/จัดประชุมให้ความรู้แก่คณะกรรมการพัฒนาและบริหาร

หลักสูตร/ผู้บริหารสถานศึกษา และครู/อาจารย์ผู้สอน ให้มีความเข้าใจในปรัชญา วัตถุประสงค์ และ
โครงสร้างของหลักสูตรที่เปิดสอน  

๙. ปฏิทินการศึกษา/ตารางสอน แผนการสอน/ค าสั่งการฝึก/ตารางการฝึก ประจ าปีการศึกษา 
ที่ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติทางทหาร โดยหน่วยงานและบุคลากร
รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านหลักสูตร และประสานงานในการจัดการเรียนการสอน  

๑๐. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามกระบวนการ/ขั้นตอนการประเมินในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ที่มีการด าเนินการตามกรอบเวลาที่ก าหนด (ตามวงรอบการศึกษาอย่างน้อยทุก ๕ ปี)
  ๑๑. หลักฐานแสดงการก าหนดผู้รับผิดชอบด าเนินการประเมิน/วิจัยหลักสูตร และรายงานผล
การประเมิน/ผลการวิจัย เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

๑๒. แบบประเมินหลักสูตร/หรือการวิจัยหลักสูตร   
๑๓. รายงานสรุปผลการประเมินผลการวิจัยหลักสูตรที่น าเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตร 
๑๔. หลักฐานการน าผลประเมิน/วิจัยหลักสูตร ที่ได้น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒   อัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพใน 
   แต่ละประเภทวิชา  
 

น้ ำหนัก  : ๑ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

> ๓๕ 
ร้อยละ ๔๐ 

ทุกประเภทวชิา 

≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๔๐ 

ทุกประเภทวชิา 

≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๖๐ 

ทุกประเภทวชิา 

≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๘๐ 

ทุกประเภทวชิา 

≤ ๓๕ 
ในทุกประเภท

วิชา 

ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้:    
  แสดงถึงคุณภาพของครู/อาจารย์ประจ าในแต่ละประเภทวิชา (พรรค) ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพใน
ระดับปริญญาตรี หรือที่มีความช านาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานและข้อก าหนดของ      
ต้นสังกัด ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพและรายวิชาที่สอน โดยเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียนทั้งหมด             โดย
แสดงผลเป็นภาพรวมและแยกเป็นแต่ละประเภทวิชา   

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ านวนผู้เรียนในแตล่ะประเภทวิชา 
    จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิทางวชิาชีพในแตล่ะประเภทวชิา 

 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. รายชื่อและจ านวนนักเรียนประจ าปีการศึกษา (แยกตามหลักสูตรของแต่ละชั้นปีการศึกษา 

ตามพรรค-เหล่า และสาขาวิชาที่สถานศึกษาเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา) 
๒. รายชื่อและจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ  ประจ าปีการศึกษา  (แยกตาม

หลักสูตรของแต่ละชั้นปีการศึกษา ตามพรรค-เหล่า และสาขาวิชาชีพที่สอนในแต่ละปีการศึกษา) 
๓. แบบกรอกประวัติครู/อาจารย์ 
๔. ค าสั่งแต่งตั้งครู/อาจารย์ประจ าปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓   ร้อยละของจ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพที่สอน ต่อ 
 จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด  
 
น้ ำหนัก  : ๑ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  

๑ - ๕๙.๙๙ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :   
  แสดงถึงคุณภาพของจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ในแต่ละสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในระดับ
ปริญญาตรี หรือที่มีความช านาญและประสบการณ์ทางวิชาชีพ ตามมาตรฐานและข้อก าหนดของ      
ต้นสังกัด ที่ตรงตามสาขาวิชาชีพและรายวิชาที่สอน โดยเปรียบเทียบจ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด   

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ านวนครู/อาจารย์ที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพในแต่ละสาขาวิชาที่สอน 
 X  ๑๐๐  จ านวนครู/อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. รายชื่อและจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ  ในแต่ละปีการศึกษา (แยกตาม

หลักสูตรของแต่ละชั้นปีการศึกษา ตามพรรค-เหล่า หรือสาขาวิชาชีพที่สอน) 
๒. รายชื่อและจ านวนครู/อาจารย์ประจ า  ในแต่ละปีการศึกษา  (แยกตามหลักสูตรของแต่ละ

ชั้นปีการศึกษา ตามพรรค-เหล่า หรือสาขาวิชาชีพที่สอน) 
๓. แบบประวัติของครู/อาจารย์ (โดยในแบบประวัติครู/อาจารย์ ควรประกอบด้วย ชื่อ/

นามสกุล วิชาที่สอน ห้องเรียน/ชั้นปี/พรรค-เหล่า/ภาคเรียนที่สอน  คุณวุฒิทางวิชาชีพ ประสบการณ์ 
ผลงานทางวิชาการ การเข้ารับการอบรมในเรื่องต่าง ๆ ฯลฯ) 

๔. ฐานข้อมูลครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ครู/อาจารย์ปกครอง (ในฐานข้อมูล
ควรประกอบด้วย  ชื่อ/นามสกุล วิชาที่สอน ห้องเรียน/ชั้นปี/พรรค-เหล่า/ภาคเรียนที่สอน  คุณวุฒิทาง
วิชาชีพ วิชาที่สอน ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ การเข้ารับการอบรมในเรื่องต่างๆ ฯลฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๔    ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านครู/อาจารย์ 
 
น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
(๑) มีการก าหนดแผนพัฒนาครู/อาจารย์ 
(๒) มีการก าหนดหน้าที่และภาระงานของครู/อาจารย์ 
(๓) มีการปฐมนิเทศ ครู/อาจารย์ใหม่/การจัดครูพี่เลี้ยง 
(๔) มีระบบประเมินผลการสอนของครู/อาจารย์ 
(๕) มีการน าผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการเรียน
การสอน 

 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :   
 แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่สามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า ประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการด้านครู/อาจารย์ของสถานศึกษา ที่ได้ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา ได้รับความส าเร็จ
อย่างไรบ้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วมและผลที่สถานศึกษาได้รับในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการด้านครู/อาจารย์ตามที่สถานศึกษาได้ด าเนินการ ตลอดจนสอดคล้องตามนโยบาย หรือ
เป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้  

สถานศึกษามีการก าหนดแผนพัฒนาครู/อาจารย์ ก าหนดหน้าที่และภาระงานของครู/อาจารย์ 
รวมทั้งมีการปฐมนิเทศ ครู/อาจารย์ใหม่/การจัดครูพ่ีเลี้ยง  จัดให้มีระบบประเมินผลการสอนของครู/
อาจารย์ และมีการน าผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ มาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการบริหาร
จัดการเรียนการสอนให้กับสถานศึกษา 
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. รายชื่อและจ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิทางวิชาชีพ ในแต่ละปีการศึกษา  (แยกตาม

หลักสูตรของแต่ละชั้นปีการศึกษา ตามพรรค-เหล่า และสาขาวิชาชีพที่สอน) 
๒. รายชื่อและจ านวนครู/อาจารย์ประจ า ในแต่ละปีการศึกษา (แยกตามหลักสูตรของแต่ละชั้น

ปีการศึกษา ตามพรรค-เหล่า และสาขาวิชาชีพที่สอน) 
๓. แบบประวัติของครู/อาจารย์ (โดยในแบบประวัติครู/อาจารย์ ควรประกอบด้วย  ชื่อ/

นามสกุล วิชาที่สอน ห้องเรียน/ชั้นปี/พรรค-เหล่า/ภาคเรียนที่สอน  คุณวุฒิทางวิชาชีพ ประสบการณ์ 
ผลงานทางวิชาการ การเข้ารับการอบรมในเรื่องต่าง ๆ ฯลฯ) 

๔. ฐานข้อมูลครู/อาจารย์ประจ า/อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ ครู/อาจารย์ปกครอง (ในฐานข้อมูล
ควรประกอบด้วย  ชื่อ/นามสกุล วิชาที่สอน ห้องเรียน/ชั้นปี/พรรค-เหล่า/ภาคเรียนที่สอน  คุณวุฒิทาง
วิชาชีพ วิชาที่สอน ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ การเข้ารับการอบรมในเรื่องต่างๆ ฯลฯ) 



๖๗ 

๕. หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาครู/อาจารย์ประจ า  และ
เสริมสร้างประสบการณ์ ที่ด าเนินการตามนโยบายของสถานศึกษา  

๖. หลักฐานแสดงถึงการก าหนดหน้าที่และภาระงานของครู/อาจารย์  และสรุปผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ของครู/อาจารย์ 

๗. หลักฐานแสดงการจัดอบรม/จัดปฐมนิเทศ/จัดประชุมครู/อาจารย์ประจ า/ครู/อาจารย์      ที่
ปรึกษา และหรือครู/อาจารย์ปกครองภายในสถานศึกษา ให้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของการเป็นครู/
อาจารย์ประจ า ครู/อาจารย์ที่ปรึกษาและหรือครู/อาจารย์ปกครองภายในสถานศึกษาทุกปี 

๘. หลักฐานแสดงว่ามีการก าหนดแนวทาง และให้การสนับสนุนพัฒนาประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน 

๙. ค าสั่งแต่งตั้งครู/อาจารย์ที่ปรึกษา หรือครู/อาจารย์ปกครอง และระบุหน้าที่ความ 
รับผิดชอบของครู/อาจารย์ที่ปรึกษา หรือครู/อาจารย์ปกครอง 

๑๐. แบบประเมินการสอนของครู/อาจารย์ (ซึ่งต้องประกอบด้วย แบบประเมินครูซึ่งท าการ
ประเมินโดยผู้เรียน  ผู้บังคับบัญชา หรือครู  แบบส ารวจวิชาที่จะประเมิน จ านวนผู้ท าการประเมิน  
รวมทั้งมีการประเมินการสอนของตนเองทุกภาคการศึกษา เพ่ือน าผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน  
ฯลฯ)  

๑๑. หลักฐานแสดงการประเมินการสอนของครู/อาจารย์  รวมทั้งรายงานสรุปผลและแจ้งผลการ
ประเมินให้ครู/อาจารย์ประจ าทราบ  เพ่ือให้ครู/อาจารย์ประจ าน าไปใช้วางแผนในการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสอน (โดยในรายงานสรุปผลการประเมินต้องประกอบด้วย ผลประเมินครูซึ่งท าการ
ประเมิน โดยผู้เรียน ผู้บังคับบัญชา และครู  จ านวนวิชาที่ประเมิน จ านวนผู้ท าการประเมิน และผล
ประเมินการสอนของตนเอง ประจ าภาคการศึกษา และข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

๑๒. หลักฐานที่แสดงว่ามีการน าผลประเมินการสอนไปปรับปรุงการเรียนการสอน  
๑๓. รายงานสรุปผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ ที่ ได้น าไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการ

บริหารจัดการการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๕   ระบบและกลไกสนับสนุนให้ครู/อาจารย์ประจ าปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 
น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ระดับ 
(๑) มีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลการพัฒนาประมวลการสอน/แผนการสอน 
(๒) มีการก าหนดรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
(๓) มีการจัดเก็บรวบรวมประมวลการสอน/แผนการสอนอย่างเป็นระบบ 
(๔) ร้อยละ ๗๐ ของประมวลการสอน หรือแผนการสอนรายวิชาที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย 
(๕) ร้อยละ ๙๐ ของประมวลการสอน หรือแผนการสอนรายวิชาที่ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย 

 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มีข้อ ๑   มีข้อ ๑ - ๒  มีข้อ ๑ - ๓  มีข้อ ๑ - ๔  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
            แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่สามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า ระบบและกลไก
สนับสนุนให้ครู/อาจารย์ประจ า ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนภายในสถานศึกษาที่ได้
ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา ได้รับความส าเร็จอย่างไรบ้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วม และผลที่ครู/
อาจารย์ประจ าได้รับการสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ตามที่สถานศึกษาได้
ด าเนินการ ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 

สถานศึกษามีการก าหนดผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแลการพัฒนาประมวลการสอน/แผนการสอน     
มีการก าหนดรูปแบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และจัดเก็บรวบรวมประมวลการสอน/แผนการสอนอย่าง
เป็นระบบ รวมทั้งครู/อาจารย์ประจ าได้มีการพัฒนาปรับปรุงประมวลการสอนหรือแผนการสอนรายวิชา
ให้ทันสมัยเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. หลักฐานแสดงการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ จัดท าและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ประมวล

การสอน/แผนการสอน  
๒. แบบฟอร์มประมวลการสอน/แผนการสอน และแบบบันทึกหลังการสอน 
๓. หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดท าประมวลการสอน/แผนการสอน และรายงานสรุปผลการ    

บันทึกหลังการสอนของครูทุกครั้ง 
๔. ฐานข้อมูลในการรวบรวมประมวลการสอน/แผนการสอน 
๕. หลักฐานการแสดงถึงประมวลการสอน/แผนการสอนที่ได้รับการปรับปรุง เช่น บันทึกหลัง

การสอนของผู้สอน หรือข้อเสนอแนะของ หน.ชุดวิชา   
 
 
 
 

 



๖๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๖   สถานศึกษามีระบบและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเน้นผู้เรียนได้ฝึก 
ทักษะทางวิชาชีพผ่านการปฏิบัติจริง 

 
น้ ำหนัก  : ๔ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
(๑) มีการวางแผนหรือนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมการสร้าง   
ประสบการณ์จริง 
(๒)  มีกลไกสนับสนุนในการจัดการอบรม/ประชุมเรื่องหลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและ
ประเมินผล 
(๓) มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างทั่วถึงทุกประเภทวิชา/
สาขาวิชา 
(๔) มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาอย่างชัดเจน 
(๕) มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
(๖) มีระบบการประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน 

 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ  มี ๓ ข้อ  มี ๔ ข้อ  มี ๕ - ๖ ข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่สามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า กระบวนการเรียนรู้   

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติที่ได้ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา 
ได้รับความส าเร็จอย่างไรบ้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วมและผลที่ผู้เรียนได้รับในกระบวนการจัดการเรียนรู้
ตามที่สถานศึกษาได้ด าเนินการ ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายที่สถานศึกษาได้
ก าหนดไว้ 

สถานศึกษามีการวางแผนหรือนโยบายในการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก าหนด
ทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจนจนทั่วถึงทุกประเภทวิชา/สาขาวิชา และส่งเสริมการสร้างประสบการณ์
จริง มีกลไกสนับสนุนในการจัดการอบรม/ประชุมเรื่อง หลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการสนับสนุนเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
มีระบบการประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมิน รวมถึงสถานศึกษามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
และเผยแพร่การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับสถานศึกษา 

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ  หมายถึง การจัดการ
ศึกษา ที่ยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมี
ความส าคัญมากที่สุด โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติ และเติมเต็มตามศักยภาพ เช่น  การเรียนอย่างมีส่วนร่วม การเรียนโดยใช้ปัญหา การบรรยาย         
การสัมมนา การสาธิต การสร้างสถานการณ์จ าลอง การสอนแบบทีม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือ 



๗๐ 

มีการเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิมาจากภายนอก ตามความจ าเป็น รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษาประกอบการสอน อาทิ การใช้สื่อผสมทางการศึกษา การสอนทาง internet เป็นต้น 
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
 ๑.   หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนพัฒนาหรือนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง  รวมทั้งรายงานสรุปผลการด าเนินงานในการส่งเสริมและ
เผยแพร่การปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน 

๒.   หลักฐานแสดงการอนุมัติแผน/โครงการ/กิจกรรม/การจัดอบรม/การจัดประชุมให้ความรู้    
แก่ครู/อาจารย์ประจ า เกี่ยวกับหลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลเพ่ือน ามาพัฒนา
ปรับปรุงแผนการสอนให้ทันสมัย  

๓.   หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดอบรม/จัดประชุมให้ความรู้แก่ครู/อาจารย์ประจ า เกี่ย วกับ
หลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล  หรือส่งครู/อาจารย์ไปเข้ารับการอบรมภายนอก
สถานศึกษา 

๔.   แบบประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/จัดอบรม/จัดประชุมให้
ความรู้แก่ครู/อาจารย์ประจ า เกี่ยวกับหลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล 

๕.   รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/       จัด
อบรม/จัดประชุม ให้ความรู้แก่ครู/อาจารย์ประจ า เกี่ยวกับหลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและ
ประเมินผล 

๖. แบบประเมินโครงการ/กิจกรรม/จัดอบรม/จัดประชุมให้ความรู้แก่ครู/อาจารย์ประจ า 
เกีย่วกับหลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล 

๗.   รายงานสรุปผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม/จัดอบรม/จัดประชุมให้ความรู้แก่ครู/
อาจารย์ประจ า เกี่ยวกับหลักการสอน เทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล  

๘.  รายงานสรุปการน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม/จัดอบรม/
จัดประชุมให้ความรู้แก่ครู/อาจารย์ประจ า  

๙. รายงานสรุปผลการส ารวจรูปแบบการสอนที่มีความหลากหลาย 
๑๐.  หลักฐานแสดงการอนุมัติให้จัดกระบวนการเรียนการสอน/จัดท าประมวลการสอนและ/หรือ

จัดท าแผนการสอนทุกรายวิชา ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๗๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๗   ร้อยละของจ านวนสาขาวิชาชีพที่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมา 
 ให้ความรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา ต่อจ านวนสาขาวิชาชีพทั้งหมด  
 
น้ ำหนัก  : ๑ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

< ๖๐ 
ของสาขา 

≤ ๖๕ 
ของสาขา 

≤ ๗๐ 
ของสาขา 

≤ ๗๕ 
ของสาขา 

ทุกสาขา
วิชาชีพ 

 

ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ : 
 แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่มีจ านวนของผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพแก่ผู้เรียน ครั้งละไม่ต่ ากว่า 
๒ ชั่วโมง โดยไม่น้อยกว่า ๑ คน/ภาคเรียน ทั้งนี้แสดงผลเป็นภาพรวม และแยกเป็นภาคเรียน แต่ละ
สาขาวิชา ทั้งนี้ ไม่นับซ้ าและไม่นับรวมอาจารย์พิเศษหรือบุคคลภายนอก ที่สถานศึกษาจัดให้ท าการสอน
ประจ าในรายวิชาที่มีในหลักสูตรการเรียนการสอนปกติ  โดยเปรียบเทียบจ านวนสาขาวิชาชีพที่มีการ
เชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา กับจ านวนสาขา
วิชาชีพทั้งหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น 
 
 
 
 

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ านวนสาขาวิชาชีพที่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้
ความรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขาวิชา X  ๑๐๐ 

 จ านวนสาขาวิชาชีพทั้งหมด 
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. จ านวนสาขาวิชาชีพทั้งหมด 
๒. จ านวนสาขาวิชาชีพที่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 

จ าแนกตามสาขาและภาคเรียน 
๓. หลักฐานแสดงว่ามีแผนการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาให้ความรู้แก่

ผู้เรียนโดยให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ ในแต่ละภาคการศึกษา และมีการด าเนินการตามแผน 
๔. หนังสือเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสาขา

วิชาชีพ และแต่ละภาคการศึกษา  
๕. หลักฐานการสรุปรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เรียนใน

แต่ละสาขาวิชาชีพ (แยกตามรายชื่อผู้มาบรรยายตามสาขาวิชาชีพ โดยระบุจ านวนคน จ านวนชั่วโมง  ใน
แต่ละภาคการศึกษา ประจ าปีการศึกษา) 

๖. หลักฐานการสรุปสาขาวิชาชีพที่เป็นสอนในแต่ละปีการศึกษา (แยกตามชั้นปีการศึกษา 
พรรค-เหล่า  และสาขาวิชาชีพที่เปิดสอน) และสรุปสาขาวิชาชีพที่มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก ที่มาให้ความรู้แก่ผู้เรียน 



๗๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๘   ประสิทธิภาพของระบบการคัดเลือกผู้เรียน 
 
น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
(๑) มีการประชุมและก าหนดมาตรการในการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานการสอบคัดเลือกผู้เรียนให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๒)  มีการปรับปรุงแนวทางการสร้างข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนและกระบวนการสร้างข้อสอบที่น่าเชื่อถือ 
เชื่อมั่นได้ว่าเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๓) มีการก าหนดกรอบการคัดเลือกกรรมการออกข้อสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 
(๔) มีการก าหนดมาตรการ และการด าเนินงานการรักษาความลับของชุดข้อสอบทั้งก่อนและหลังการ
สอบคัดเลือกผู้เรียน 
(๕) มีการประเมินผลการด าเนินงานระบบการคัดเลือกผู้เรียน 
(๖) มีการน าผลการประเมินระบบการสอบคัดเลือกผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
(๗) ระบบการคัดเลือกโปร่งใส มีการตรวจสอบได้ 

 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ  มี  ๓ ข้อ มี  ๔ ข้อ  มี ๕ ข้อ  มี ๖ - ๗ ข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
 

 แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาหรือหน่วยงานที่สามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า 
ประสิทธิภาพของระบบการคัดเลือกผู้เรียน ที่ได้ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา ได้รับความส าเร็จ
อย่างไรบ้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วมและผลที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานได้รับในประสิทธิภาพของระบบ
การคัดเลือกผู้เรียนตามที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานได้ด าเนินการ ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบาย
หรือเป้าหมายที่สถานศึกษาหรือหน่วยงานได้ก าหนดไว้ 

สถานศึกษามีการประชุมและก าหนดมาตรการในการแก้ไข ปรับปรุงการด าเนินงานการสอบ
คัดเลือกผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีการปรับปรุงแนวทางการสร้างข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนและ
กระบวนการสร้างข้อสอบที่น่าเชื่อถือ เชื่อมั่นได้ว่าเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  มีการก าหนดกรอบ
การคัดเลือกกรรมการออกข้อสอบทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  มีการก าหนดมาตรการ และการ
ด าเนินงานการรักษาความลับของชุดข้อสอบทั้งก่อนและหลังการสอบคัดเลือกผู้เรียน รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการด าเนินงานระบบการคัดเลือกผู้เรียน และน าผลการประเมินระบบการสอบคัดเลือก
ผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม โดยระบบการคัดเลือกโปร่งใส มีการตรวจสอบได้  

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้เรียน  และระบุหน้าที่ของคณะกรรมการ 
๒. นโยบาย/ทิศทางในการบริหารจัดการระบบการคัดเลือกผู้เรียนที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม 

และตรวจสอบได้ 



๗๓ 

๓. หลักฐานแสดงการก าหนดคุณสมบัติของผู้เรียนที่จะรับเข้ามาศึกษา และแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให้ได้ผู้เรียนที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ (ระเบียบการรับสมัคร) 

๔. หลักฐานแสดงการอนุมัติหลักเกณฑ์/แนวทาง/กระบวนการสร้างข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนที่
น่าเชื่อถือ  มีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้  

๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการที่ได้พิจารณาแนวทาง/มาตรการในการแก้ไข ปรับปรุง
การด าเนินงานการสอบคัดเลือกผู้เรียน 

๖. หลักฐานแสดงการแต่งตั้งกรรมการออกข้อสอบ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิ
๗. รายงานสรุปผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของข้อสอบ และน าผลการวิเคราะห์ปรับปรุง

ข้อสอบ  
๘. หลักฐานแสดงว่ามีการก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินการรักษาความลับของชุด

ข้อสอบทั้งก่อนและหลังการสอบคัดเลือกผู้เรียน   
๙. หลักฐานแสดงว่ามีการประเมินผล/วิจัยระบบการคัดเลือกผู้เรียน   
๑๐. รายงานสรุปผลการประเมินผล/วิจัยระบบการคัดเลือกผู้เรียน  และการน าผลการประเมิน

ไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกผู้เรียน 
๑๑. รายงานสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนของการคัดเลือกผู้เรียน  เสนอผู้บริหาร หรือ

คณะกรรมการเพ่ือรับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๙   ร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือการฝึกอบรมทาง 
 วิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก ตามท่ีสถานศึกษาก าหนดในแต่ละปี ต่อจ านวนผู้เรียน 
 ทั้งหมด  (พิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยรวม) 

 เกณฑ์ดี       :  คะแนนเฉลี่ยรวม  ≥ ๒.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 
 เกณฑ์ดีมาก  :  คะแนนเฉลี่ยรวม  ≥ ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน 

น้ ำหนัก  : ๑ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙  ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ≥ ๖๕ ≥ ๗๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :   
  การแสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่มีจ านวนของผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
หรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพตามเกณฑ์การศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยเปรียบเทียบจ านวนผู้เรียน
ที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพเกณฑ์ดีขึ้นไป กับจ านวนผู้เรียน
ทั้งหมดท่ีเปิดสอนในปีการศึกษานั้น 
 
 
 
 

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ านวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือการฝึกอบรมทาง
วิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก X  ๑๐๐ 

 จ านวนผู้เรียนทั้งหมด  
 
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. รายชื่อและจ านวนนักเรียนทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา (แยกตามหลักสูตรของแต่ละชั้นปี

การศึกษา ตามพรรค-เหล่า และสาขาวิชา ที่สถานศึกษาเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา) 
๒. จ านวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู่ใน

เกณฑ์ด-ีดีมาก 
๓. หลักเกณฑ์การก าหนดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือการฝึกอบรมทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์

ดีขึ้นไป  (คะแนนเฉลี่ยรวม  ≥ ๒.๕๑) 
๔. แบบเสนอผลการสอบความรู้ (แบบ ยศ.๕) 
๕. หลักฐานการสรุปจ านวนผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหรือการฝึกอบรม  

ทางวิชาชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก  ประจ าปีการศึกษา  (แยกตามหลักสูตรของแต่ละชั้นปีการศึกษา ตาม
พรรค-เหล่า และสาขาวิชา ที่สถานศึกษาเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา) 
 
 
 



๗๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑๐   การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระบบที่ได้มาตรฐาน 
 
น้ ำหนัก  : ๓ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
(๑) มีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามวิธีการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียน  
การสอนที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 
(๒) มีกลไกการด าเนินงานการวัดและประเมินผล 
(๓) มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ครอบคลุมด้านสติปัญญา เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ และบุคลิกภาพ 
(๔) มีระบบการวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๕) มีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชา 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี  ๒ ข้อ  มี  ๓ ข้อ  มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่สามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า การวัดและประเมินผล

ของสถานศึกษาเป็นไปตามระบบที่ได้มาตรฐานที่ได้ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา ได้รับความส าเร็จ
อย่างไรบ้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วมและผลของการวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบที่สถานศึกษา
ก าหนด ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 

สถานศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามวิธีการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร  มีกลไกการด าเนินงานการวัดและประเมินผล มีการวัด
และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ครอบคลุมด้านสติปัญญา เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ 
และบุคลิกภาพ รวมทั้งมีระบบการวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการวัดและประเมินผลในรายวิชาให้กับสถานศึกษา 

เจตคติ  หมายถึง ความรู้สึกที่ค่อนข้างถาวรต่อสิ่งเร้า (สิ่งของ เหตุการณ์ สถานการณ์ 
ประสบการณ์ ฯลฯ) ที่เรารู้จักหรือเข้าใจ แล้วมีแนวโน้มให้เรามีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับความรู้สึกนั้น  
ประกอบด้วย  

ทิศทาง : ได้แก่ บวก (+) หรือ ลบ (-)  ชอบหรือไม่ชอบ  ดีหรือไม่ดี  ฯลฯ เช่น มีเจตคติที่ดีต่อ
การสอนของครู เป็นต้น 

ความเข้มข้น : ได้แก่ เจตคติที่มีมากน้อยเพียงใด เช่น มีเจตคติที่ดีเป็นอย่างมากต่อการแสดง
ความเกรงใจผู้อ่ืน 

ขอบเขต  :  ได้แก่ เจตคติที่มีแผ่ขยายอิทธิพลถึงสิ่งอ่ืนหรือไม่ หรือมีขอบเขตกว้างหรือแคบมาก
น้อยเท่าไร เช่น มีเจตคติท่ีไม่มีต่อครูแล้วส่งผลให้นักเรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน เลยไม่ไปโรงเรียน 

ระยะเวลา  :  ได้แก่ ความยาวนาน หรือความคงทนของเจตคติ เช่น มีเจตคติที่ไม่ดีต่อพ่อค้ายา
เสพติดมานานกว่า ๒๐ ปีแล้ว  



๗๖ 

 ทักษะ  หมายถึง  ความชัดเจน และความช านิช านาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง ซึ่งบุคคลสามารถ
สร้างขึ้นได้จากการเรียนรู้ เช่น ทักษะการอาชีพ การกีฬา การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การอ่าน การสอน         
การจัดการ ทักษะทางคณิตศาสตร์ ทักษะทางภาษา ทักษะการใช้เทคโนโลยี  เป็นต้น 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. ข้อบังคับ/ระเบียบ/หลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตามวิธีการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

การเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
๒. หลักฐานแสดงการด าเนินงานตามกระบวนการ/ขั้นตอนการด าเนินงานการวัดและ

ประเมินผลการศึกษาที่ชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้  เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรู้
ประจ าปีการศึกษา รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบความรู้ หลักเกณฑ์/กรอบการสร้างข้อสอบวัด
ความรู้  และแบบทดสอบ ข้อสอบวัดความรู้  รายงานสรุปผลการประเมิน/วิเคราะห์ข้อสอบวัดความรู้ 
และน าไปพัฒนาปรับปรุง คะแนนการสอบ และอนุมัติการตัดสินผลการสอบวัดความรู้ ประจ า ปี
การศึกษา เป็นต้น 

๓. นโยบาย/ทิศทางในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ที่ครอบคลุมด้าน
สติปัญญา เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ด้านทักษะ และบุคลิกภาพ  

๔. หลักฐานแสดงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา และการพัฒนา
ปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผลในทุกรายวิชา 

๕. แบบส ารวจครู/อาจารย์มีการแจ้งเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบก่อนท าการสอนหรือไม่ 
อย่างไร หรือผลจากการสัมภาษณ์ผู้ เรียน เป็นต้น  และรายงานสรุปผลการส ารวจ/สัมภาษณ์           
เสนอผู้บริหารสถานศึกษา ทราบ 

๖. แบบบันทกึหลังการสอนของครู รายงานสรุปผลการสอน และหนังสือให้ครู/ อาจารย์น าผลไป
ปรับปรุงการสอนในรอบต่อไป 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑๑  ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ 
 
น้ ำหนัก  : ๔ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
(๑) มีหน่วยรับผิดชอบในการจัดหา จัดท าแผนพัฒนาและการซ่อมบ ารุง 
(๒) มีการพัฒนาและปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่และสภาวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
(๓) มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย 
(๔) มีการพัฒนาห้องสมุด ระบบสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
การฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน 
(๕) มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้ และอุปกรณ์การฝึกงานที่หลากหลาย ทันสมัย 
(๖) มีระบบการบริการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ 
(๗) มีการบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือบริการด้านอาหาร การกีฬา และความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
(๘) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในและหรือภายนอกสถานศึกษา 
(๙) มีการประเมินผลการบริการและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ 
(๑๐) มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการการบริการ 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ  มี  ๓ - ๔ ข้อ  มี  ๕ - ๖ ข้อ  มี ๗ - ๘ ข้อ  มี ๙ - ๑๐ ข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
 แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่สามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า สถานศึกษามีความ

พร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ ที่ได้ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา ได้รับความส าเร็จ
อย่างไรบ้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วมและผลที่ผู้เรียนได้รับจากความพร้อมของทรัพยากรการเรียนรู้ที่
สนับสนุนการศึกษา ที่สถานศึกษาได้ด าเนินการ ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายที่
สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 

สถานศึกษามีหน่วยรับผิดชอบในการจัดหา จัดท าแผนพัฒนาและการซ่อมบ ารุง มีการพัฒนาและ
ปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่และสภาวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้
ตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ และมี
ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ เป็นไปตามกฎหมาย  รวมทั้งมีการพัฒนาห้องสมุด 
ระบบสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน   
มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้ และอุปกรณ์การฝึกงานที่หลากหลาย ทันสมัย มีระบบการบริการใช้
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ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้  มีการบริการอนามัยและการรักษา 
พยาบาล การจัดการหรือบริการด้านอาหาร การกีฬา และความปลอดภัยของผู้เรียน   มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและหรือกับสถาบันอ่ืน  และมีการประเมินผลการบริการและ   
การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการการบริการ
ให้กับสถานศึกษา 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรสนับสนุน

การเรียนรู้  (ในการท าหน้าที่บ ารุง ดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง การใช้งานสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้บริการในด้านต่างๆ) 

๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ (ซึ่งต้องประกอบด้วย การจัดหาสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
การด าเนินงานตามพันธกิจ) 

๓. หลักฐานแสดงว่ามีการอนุมัติแผนจัดหา พัฒนาและซ่อมบ ารุงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้   
๔. หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนการพัฒนาและซ่อมบ ารุง อาคารเรียน  อาคารประกอบ  

สถานที่และสภาวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเรียน
การสอน (โดยการจัดให้มีอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่ปฏิบัติการ ที่ได้มาตรฐาน และมี
จ านวนเพียงพอกับการใช้งานของผู้เรียน รวมทั้งมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ตาม
ความต้องการของหลักสูตร) ระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัยของอาคารเรียน รวมทั้ง
บริเวณโดยรอบ (โดยเฉพาะเรื่อง ประปา ไฟฟ้า ระบบการก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ รวมทั้งจัดให้มี
ระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ภายในบริเวณอาคาร และสถานที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมาย    ที่
ก าหนด) 

๕. หลักฐานแสดงการพัฒนาระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง และใช้ในการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน 

๖. หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดท าสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้ และอุปกรณ์การฝึกงาน
ทั้งหลายทั้งปวง ที่มีความทันสมัย 

๗. ระบบการบริการการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้      
(ควรประกอบด้วย การจัดท าคู่มือหรือค าแนะน าการใช้เครื่องมือแต่ละชนิด มีการอ านวยความสะดวกใน
การให้เบิก/ยืม  มีการให้บริการด้านต่างๆ มีการจัดท าสมุดบันทึกการเบิก/ยืม การใช้ห้องเรียน  การใช้
ห้องอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการส ารวจความต้องการการใช้งาน และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ตลอดจนจัดสถิติการใช้งานต่างๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและพัฒนาต่อไป) 

๘. หลักฐานแสดงการให้บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือการบริการด้าน
อาหาร กีฬา และความปลอดภัยของผู้เรียน 

๙. หลักฐานแสดงการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลการเรียนการสอนให้กับ
สถานศึกษา/หน่วยงานอื่น โดยผ่านทางระบบ Internet/Intranet ของสถานศึกษา   

๑๐. แบบประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (ใช้มาตรวัด ๕ ระดับ) 
๑๑. รายงานสรุปผลประเมินการให้บริการและการใช้ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผล

ประเมินไปใช้ ในการพัฒนาการบริหารจัดการการบริการ ในด้าน 
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(๑)  สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารเรียน รวมทั้งบริเวณโดยรอบ 
โดยเฉพาะเรื่อง ประปา ไฟฟ้า ระบบการก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ รวมทั้งจัดให้มีระบบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ภายในบริเวณอาคาร และสถานที่ต่างๆ ให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่ก าหนด 

(๒) การใช้บริการ/การบริหารจัดการของระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้
อ่ืนๆ ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และใช้ในการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน 

(๓)  สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้ และอุปกรณ์การฝึกงานทั้ งหลายทั้งปวง ที่มีความ
ทันสมัย 

(๔)  การจัดท าระบบการบริการการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียน
และผู้ใช้ 

(๕)  การใช้บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล รวมทั้งการจัดการหรือการให้บริการ
ทางด้านอาหาร กีฬา และความปลอดภัยของผู้เรียน 

๑๒. หลักฐานการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
ปัจจัยเกื้อหนุน/ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ในทุกๆ ด้าน เพ่ือการน ามาใช้วางแผนการใช้งาน และ
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๑๓. หลักฐานแสดงการจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 
๑๔. หลักฐานแสดงการก าหนดหน่วยงานหรือแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบดูแลการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการด าเนินงานตามพันธกิจ และให้ค าปรึกษาแนะน าการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บข้อมูลของสถานศึกษาที่สอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

๑๕. หลักฐานแสดงถึงการส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสารสนเทศ และมี
บุคลากรสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

๑๖. แบบส ารวจความต้องการ หรือจัดให้มีหนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร และสื่อค้นคว้าอ่ืน ๆ 
ที่มีความทันสมัย 

๑๗. หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนการจัดหาสื่อค้นคว้าที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สาขาวิชาทั้งในด้านการสอน นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัย  และจัดหาหรือจัดให้
มีงบประมาณสนับสนุนและพัฒนาห้องสมุดของสถานศึกษา ที่เชื่อมต่อกันระหว่างสถานศึกษา กับ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานภายนอก   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑๒   แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกสถานศึกษา 
 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
(๑) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
(๒) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(๓) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย การปกครอง (ที่เป็นหน่วยงานเกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายหรือ
การปกครองโดยตรง) 
(๔) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา สังคม และกีฬา 
(๕) แหล่งการเรียนรู้ทางด้านกิจการทหาร 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ  มี  ๓ ข้อ  มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่สามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า สถานศึกษามีแหล่ง

การเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา/ห้องเรียน ที่ได้ด าเนินการในแต่ละปี
การศึกษา ได้รับความส าเร็จอย่างไรบ้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วมและผลที่ผู้เรียนได้รับจากการจัดให้มี 
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนตามที่สถานศึกษาได้ด าเนินการ ตลอดจนความ
สอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 

สถานศึกษามีการจัดหาแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม แหล่งการเรียนรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย แหล่งการเรียนรู้ทางด้านกฎหมาย          การ
ปกครอง แหล่งการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา สังคม และกีฬา   และแหล่งการเรียนรู้
ทางด้านกิจการทหารให้กับผู้เรียน 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. หลักฐานแสดงการอนุมัติแหล่งการเรียนรู้นอกสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ประกอบด้วย 

 ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 ด้านวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 ด้านกฎหมาย การปกครอง 
 ด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา สังคม และกีฬา 
 ด้านกิจการทหาร 

๒. แบบประเมินความพึงพอใจในที่มีต่อแหล่งการเรียนรู้ด้านศาสนา/ศิลปะ/วัฒนธรรม      ด้าน
วิทยาศาสตร์/อิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยี  ด้านกฎหมาย/การปกครอง ด้านประวัติศาสตร์/การศึกษา 
สังคม และกีฬา ด้านกิจการทหาร 



๘๑ 

๓. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแหล่งการเรียนรู้ในด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ด้านวิทยาศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี  ด้านกฎหมาย การปกครอง ด้านประวัติศาสตร์ 
การศึกษา สังคม และกีฬา  ด้านกิจการทหาร และน าผลการประเมินไปวางแผนการจัดหาแหล่งการ
เรียนรู้ใหม่ในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑๓   ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ 
 พระราชด าริ ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด  
 (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 
 
น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
 

  แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่มีจ านวนการจัดกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นการพัฒนา
คุณภาพของผู้ เรียนในด้านต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบจ านวนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ กับจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมดที่จัดขึ้นในปี
การศึกษานั้น 
 กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน (Students Development Activities)  หมายถึง การสร้างเสริมทั้ง
ด้านร่างกายจิตใจ และสติปัญญา ด้วยการให้ความรู้ การอบรม และเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ 
รวมทั้งให้ค าปรึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และ
สุขภาพพลานามัย 

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ านวนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 
โครงการพระราชด าริ  X  ๑๐๐ 

 จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด  
 
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด  
๒. จ านวนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าร ิ
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. นโยบาย/ทิศทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖. หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ 
๗. หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดกิจกรรม/พัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ 



๘๓ 

๘. หลักฐานการสรุปจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมดประจ าปีการศึกษา (ควรประกอบด้วย 
ชื่อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี/สถานที่ ประเภทของกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ เป็นต้น 

๙. หลักฐานการสรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการ
พระราชด าริ ประจ าปีการศึกษา 

๑๐. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ 

๑๑. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/
โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ 

๑๒. รายงานสรุปการน าผลประเมินไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการพระราชด าริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑๔  ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด)  และ 
   แนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา 
   ผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 
 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
 

   แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่มีจ านวนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
(รวมยาเสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ  โดยเปรียบเทียบจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง กับจ านวนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทั้งหมดท่ีจัดขึ้นในปีการศึกษานั้น  

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนว
การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  X  ๑๐๐ 

 จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด  
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด  
๒. จ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิต 

แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. นโยบาย/ทิศทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖. หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
๗. หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดกิจกรรม/พัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริม

สุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
๘. หลักฐานการสรุปจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมดประจ าปีการศึกษา (ควรประกอบด้วย 

ชื่อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี/สถานที่ ประเภทของกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ เป็นต้น 
๙. หลักฐานการสรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด) และ     

แนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ประจ าปีการศึกษา 



๘๕ 

๑๐. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๑. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/
โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๒. รายงานสรุปการน าผลประเมินไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านกิจกรรม/โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพ (รวมยาเสพติด) และแนะแนวการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๖ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑๕   ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การ 
 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  ต่อจ านวนกิจกรรม/ 
 โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ.) 
 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
 

  แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่มีจ านวนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม 
การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ โดยเปรียบเทียบจ านวนกิจกรรม/โครงการ
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร กับจ านวน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีการศึกษานั้น  

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 X  ๑๐๐ 

 จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด  
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 
๒. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 

๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. นโยบาย/ทิศทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖. หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการด้าน

การส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 



๘๗ 

๗. หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดกิจกรรม/พัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริม
จริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๘. หลักฐานการสรุปจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมดประจ าปีการศึกษา (ควรประกอบด้วย 
ชื่อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี/สถานที่ ประเภทของกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ เป็นต้น 

๙. หลักฐานการสรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ประจ าปีการศึกษา 

๑๐. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการด้าน
การส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๑๑. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/
โครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

๑๒. รายงานสรุปการน าผลประเมินไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมจริยธรรม การบ าเพ็ญประโยชน์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม       
การส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ไทย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๘ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑๖   ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ ต่อจ านวน 
 กิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.) 
 

น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  

๑ - ๑๙.๙๙ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ ≥ ๓๐ ≥ ๔๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
 

  แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่มีจ านวนการจัดกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมวิชาการ
และทักษะวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้าน
ต่างๆ  โดยเปรียบเทียบจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ กับจ านวน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมดที่จัดขึ้นในปีการศึกษานั้น  

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
 X  ๑๐๐ 

 จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด  
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 
๒. จ านวนกิจกรรม/โครงการส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. นโยบาย/ทิศทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖. หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการด้าน

การส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
๗. หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดกิจกรรม/พัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการด้านการ

ส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
๘. หลักฐานการสรุปจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมดประจ าปีการศึกษา (ควรประกอบด้วย 

ชื่อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี/สถานที่ ประเภทของกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ เป็นต้น 
๙. หลักฐานการสรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ 

ประจ าปีการศึกษา 
๑๐. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการด้าน

การส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
๑๑. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/

โครงการด้านการส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ 



๘๙ 

๑๒. รายงานสรุปการน าผลประเมินไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านกิจกรรม/โครงการด้านการส่งเสริมวิชาการและทักษะวิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑๗   ร้อยละของจ านวนกิจกรรม/โครงการ การฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรี 
 นอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร  
 ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ  สมศ.) 
 
น้ ำหนัก  : ๒ คะแนน 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

  

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
 แสดงถึงคุณภาพของสถานศึกษาที่มีจ านวนการจัดกิจกรรม/โครงการ การฝึกภาคสนาม/การฝึก
ทักษะทางดนตรีนอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร      เป็น
ส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ              โดย
เปรียบเทียบจ านวนกิจกรรม/โครงการการฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอกสถานที่ หรือ
กิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร  กับจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด
ที่จัดขึ้นในปีการศึกษานั้น 
 หมายเหตุ : การฝึกทักษะทางด้านดนตรีของ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.ให้นับเฉพาะการฝึกนอก
สถานที่  

วิธีค ำนวณ  : 

      

จ านวนกิจกรรม/โครงการ การฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรี 
นอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร   X ๑๐๐ 

 จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด  
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
 

๑. จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 
๒. จ านวนกิจกรรม/โครงการฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่

เสริมสร้างความรู้ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๕. นโยบาย/ทิศทางในการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
๖. หลักฐานแสดงการอนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการ การฝึก

ภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ทางทหารและภาวะผู้น า
ทางทหาร   

๗. หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดกิจกรรม/พัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการ  การฝึก
ภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ทางทหารและภาวะผู้น า
ทางทหาร   



๙๑ 

๘. หลักฐานการสรุปจ านวนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมดประจ าปีการศึกษา (ควรประกอบด้วย 
ชื่อกิจกรรม วัน/เดือน/ปี/สถานที่ ประเภทของกิจกรรม จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ เป็นต้น) 

๙. หลักฐานการสรุปจ านวนกิจกรรม/โครงการ การฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอก
สถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร   

๑๐. แบบประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/โครงการ  การ
ฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ทางทหารและภาวะ
ผู้น าทางทหาร   

๑๑. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านกิจกรรม/
โครงการ การฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้างความรู้ทาง
ทหารและภาวะผู้น าทางทหาร   

๑๒. รายงานสรุปการน าผลประเมินไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
ด้านกิจกรรม/โครงการ การฝึกภาคสนาม/การฝึกทักษะทางดนตรีนอกสถานที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความรู้ทางทหารและภาวะผู้น าทางทหาร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๑๘*  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ.) 
 
น้ ำหนัก  : ๕ คะแนน 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ :  ข้อ 
(๑) มีการด าเนินการตามวงจร PDCA 
(๒) การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
(๓) การจัดกิจกรรม/โครงการมีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าของสถานศึกษาต่อสังคม 
(๔) ผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
(๕) การจัดกิจกรรม/โครงการ ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ  มี  ๓ ข้อ  มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ค ำอธิบำยตัวบ่งชี ้ :  
สถานศึกษามีการด าเนินการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ทั้งในระดับบุคคลและระดับ

สถาบัน มีระบบและกลไกส่งเสริมวัฒนธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปะและ
วัฒนธรรม ให้เป็นส่วนของการจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้ผู้เรียนและบุคลากรของ
สถานศึกษาได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติ  สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องจรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิตและประกอบ
อาชีพ  มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรู้วิธีการจัดการวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ 
สถานศึกษามีการก ากับดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานด้านนี้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ของสถานศึกษา 

กำรส่งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การให้ความส าคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือ
กิจกรรมให้ดีมีคุณภาพอย่างสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่าง ๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ 
บุคลากร ความรู้ โอกาส และก าลังใจ เพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้
อย่างเป็นรูปธรรม สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน 

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

วัฒนธรรม หมายถึง  ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ซึ่งก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
และสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี



๙๓ 

ลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล 
แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า  

ส าหรับวัฒนธรรมในสถานศึกษา หมายถึง วัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญ
งอกงามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม 
สามารถเป็นผู้น าที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม  มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตและประเพณีทางทหารที่น่าศรัทธา
เป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิต
ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

ดังนั้น การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรม  เป็นการแสดงถึงคุณภาพของ
สถานศึกษาที่สามารถแสดงผลให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่า สถานศึกษามีการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ 
และวัฒนธรรม ที่ได้ด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา ได้รับความส าเร็จอย่างไรบ้าง รวมทั้งการมีส่วนร่วม
และผลที่ผู้เรียนได้รับจากการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ และวัฒนธรรมตามที่สถานศึกษาได้
ด าเนินการ ตลอดจนความสอดคล้องกับนโยบายหรือเป้าหมายที่สถานศึกษาได้ก าหนดไว้  
 สถานศึกษามีการด าเนินการตามวงจร PDCA  ซึ่งการด าเนินงานต้องบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่
ต่ ากว่า ร้อยละ ๘๐ และมีการจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง (หมายถึง มีการ
ด าเนินการติดต่อกันอย่างน้อย ๒ ปี ขึ้นไป) 

ทั้งนี้การจัดกิจกรรม/โครงการต้องมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างความคุ้มค่าของ
สถานศึกษาต่อสังคม และมีผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ ต้องได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 
๕ คะแนน  การจัดกิจกรรม/โครงการ ได้รับการยกย่องระดับกองทัพ/ระดับภูมิภาค/ระดับชาติ/ระดับ
นานาชาติ 
 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ  : 
๑. ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนและกิจกรรม

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓. นโยบาย/ทิศทาง  เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๔. หลักฐานแสดงการอนุมัติแผน โครงการ และจัดสรรงบประมาณ ส าหรับการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
๕. หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามแผนที่ก าหนด 
๖. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม            (ทุก

กิจกรรม/โครงการที่มีการด าเนินการ) 
๗. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

(ทุกกิจกรรม/โครงการที่มีการประเมิน ) 
๘. รายงานสรุปการน าผลประเมินไปวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมในปีถัดไป  
๙.   แบบประเมินโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   
๑๐.  รายงานสรุปผลประเมินโครงการ/กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ควรประกอบด้วย

ผลประเมินความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ผลส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายตาม
แผนที่ก าหนด  งบประมาณในการด าเนินงาน ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าของสถานศึกษา



๙๔ 

ต่อสังคม  ผลประเมินกิจกรรม/โครงการที่ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน จ านวน
กิจกรรม/โครงการที่ได้รับการยกย่องในระดับต่างๆ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งต่อไป ฯลฯ)   

๑๑. รายงานสรุปผลการน าผลประเมินไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปีถัดไป 

๑๒.  หลักฐานแสดงการอนุมัติจัดอบรม/ชี้แจงให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เป็นการกระตุ้น
ให้บุคลากรมีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

๑๓.  หลักฐานแสดงการอบรมที่ชี้น าให้ผู้เรียนมีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของการอนุ รักษ์และ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

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

 
 


