๑

บทที่ ๑
กล่าวทั่วไป
แนวคิดและหลักการในการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การบริหารจัดการและการดาเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติ
ของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการ
ทางการศึกษาทั้งผู้รับบริการโดยตรงได้แก่ ผู้เรียนและผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ว่าการดาเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพ และทาให้
ผู้เรียนมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดการประกันคุณภาพมีแนวคิด
อยู่บนพื้นฐานของการ “ป้องกัน” ไม่ให้เกิดการทางานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ
ในการดาเนินการเพื่อให้มี การประกันคุณภาพการศึกษาตามความหมายข้างต้น ควรมีการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินงานตามแนวคิดหลักต่อไปนี้

แนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่ได้มีการพัฒนากันอยู่ในขณะนี้ มีแนวคิดเพื่อส่งเสริมและ
เสนอแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการดาเนินงาน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การควบคุมคุณภาพ เป็นการกาหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพัฒนาสถานศึกษาให้เข้าสู่
มาตรฐาน
๒. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
๓. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงานที่กากับดูแลในเขต
พื้นที่ และหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลาง ซึ่งถึงแม้จะเป็นบุคคลภายนอก แต่ก็ยังถือว่าเป็นการประเมินภายใน
เพราะดาเนินการโดยหน่วยงานที่อยู่ในสายการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งจะดาเนินการตรวจเยี่ยมและประเมิน
สถานศึกษาเป็นระยะ ๆ ตามที่กาหนดโดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมสนับสนุนให้
สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอันเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินภายนอก จากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชน
แนวคิดตามหลักการบริหาร
ตามหลักการบริหารนั้น การประกันคุณภาพภายใน เป็นกระบวนการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ
หลักการและกระบวนการบริหารดังกล่าว เป็นสิ่งที่ใช้ในการทางานให้ประสบความสาเร็จ โดยจะต้องมี
กระบวนการวางแผน ทาตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้การทางานได้ผล
และมีคุณภาพดี
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ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และบริการก็มีการใช้กระบวนการนี้ในการบริหาร เพื่อพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพของสินค้าและบริการตลอดเวลา ทาเป็นที่พอใจของลูกค้า สามารถขายสินค้าได้ และมีกาไร
สาหรับการศึกษานั้น ไม่เหมือนธุรกิจ เพราะการศึกษาไม่ได้หวังผลกาไรเป็นตัวเงิน แต่ผลที่ได้เป็น
คุณภาพในด้านต่าง ๆ ของคน อย่างไรก็ตาม กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาก็สามารถนา
แนวคิดและกระบวนการข้างต้นมาใช้ได้ โดยปรับให้เหมาะสมกับกระบวนการพัฒนาการศึกษา ซึ่งเป็นการ
พัฒนาคน
การที่สถานศึกษาจะจัดการศึกษาให้ดีมีคุณภาพ เพื่อสร้างคนที่มีคุณภาพนั้น ก็เปรียบเทียบกับการ
สร้างบ้าน โดยคนในบ้านจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ว่าต้องการสร้างบ้านนั้นเพื่อประโยชน์อะไร แล้วจึง
ออกแบบแปลนให้เหมาะสม ต่อจากนั้น จึงลงมือวางรากฐานและดาเนินการก่อสร้างตามแบบแปลน ในระหว่าง
การก่อสร้าง ก็จะต้องตรวจสอบว่าตรงกับแบบแปลนหรือไม่ วัสดุที่ใช้เป็นไปตามข้อกาหนดหรือไม่ มีความ
มั่นคงเพียงใด ระบบน้าไฟเป็นอย่างไร ถ้าพบสิ่งใดที่เป็นข้อบกพร่อง ก็ปรับปรุงแก้ไขได้ ในขั้นตอนนั้นทันที ซึ่ง
จะทาให้บ้านที่ก่อสร้างขึ้นมา มีความแข็งแรง สวยงาม มั่นคง ตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ
กระบวนการพัฒนาคนในสถานศึกษาก็เหมือนกับการสร้างบ้าน เพียงแต่การสร้างบ้านนั้นต้องใช้
สถาปนิก ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาดาเนินการ และเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เสร็ จเลย ไม่ต้องทาต่อ แต่กระบวนการ
สร้างคนนั้น ผู้ที่เป็นสถาปนิกคือ ครู และผู้บริหาร ซึ่งเป็นบุคคลภายในจะต้องร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ดีและจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ผู้บริหารและครูในสถานศึกษามีการร่วมกันกาหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจน ว่าต้องการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติเป็นอย่างไร และถ้าจะให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว ก็ต้อง
ช่วยกันคิดและช่วยกันวางแผน (Plan) ว่าจะต้องทาอย่างไร แล้วช่วยกันทา (Do) ช่วยกันตรวจสอบ (Check)
และต้องปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (Action) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดอย่างต่ อเนื่อง เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นตลอดเวลา โดยร่วมกันทางานเป็นทีม
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการที่บุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษาร่วมกัน
วางแผน กาหนดเป้าหมายและวิธีการ ลงมือทาตามแผนในทุกขั้นตอน มีการบันทึกข้อมูลเพื่อร่วมกันตรวจสอบ
ผลงาน หาจุดเด่น จุดที่ต้องปรับปรุงแล้วร่วมกันปรับปรุงแผนงานนั้น ๆ โดยมุ่งหวังให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนเป็นสาคัญ
แนวคิดการทางานที่เป็นระบบเช่นนี้จะช่วยสร้างความเป็นน้าหนึ่ง ใจเดียวกันภายในสถานศึกษาเกิด
ความรู้สึกว่าเป็นงานปกติ เป็นการมองตนและประเมินตนเอง ซึ่งจะทาให้สถานศึกษามีฐานข้อมูลที่มั่นคงเป็น
จริง พร้อมเสมอต่อการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพและแนวคิดตามหลักการบริหาร
ถ้าพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุมและการตรวจสอบ
คุณภาพ กับหลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบด้วยการร่วมกันวางแผน (P) ร่วมกัน
ปฏิบัติตามแผน (D) ร่วมกันตรวจสอบ (C) และร่วมกันปรับปรุง (A) จะเห็นว่ามีความสอดคล้องกัน

๓

การควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบคุณภาพก็คือ กระบวนการบริหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ตามหลักการบริหารนั่นเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาต้องร่วมกันวางแผนและ
ดาเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา ส่วนการ
ตรวจสอบคุณภาพ คือการที่สถานศึกษาต้องร่วมกันตรวจสอบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบตนเองแล้ว หน่วยงานในเขตพื้นที่และสังกัด
ก็เข้ามาช่วยติดตาม และประเมินคุณภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะทาให้
สถานศึกษามีความอุ่นใจ และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ
หลักการสาคัญของการประกันคุณภาพภายใน
หลักการสาคัญของการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ได้แก่
๑. จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษา ร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาไม่ใช่การจับผิดหรือทาให้บุคลากรเสียหน้าโดยเป้าหมายสาคัญ ที่
การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
๒. การที่จะดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ ๑ ต้องทาให้ การประกันคุณภาพของการศึกษาเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่เป็นกะบวน
การที่แยกส่ วนมาจากการดาเนินงานตามปกติ ของสถานศึ กษาโดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน ทาตามแผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีจิตสานึกในการพัฒนาคุณภาพการทางาน
๓. การประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู –
อาจารย์ บุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดาเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพื้นที่
หรือหน่วยงานที่กากับดูแล เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนา
ปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทา ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมี
คุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ
ขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องเดียวกับกระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจร
PDCA ที่ผู้บริหารทราบกันดีอยู่แล้ว การประกันคุณภาพจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ และจะต้องไม่แปลกแยกจากการ
ทางานตามปกติของสถานศึกษา แต่จะเป็นระบบที่ผสมผสานอยู่ในกระบวนการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันนั่นเอง
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการทางาน
นั้น จะต้องคานึงถึงเงื่อนไขสาคัญที่จะทาให้ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัยใน
สถานศึกษานาร่อง ได้แก่ ผู้บริหารจะต้องมีความตระหนัก เข้ามามีส่วนส่งเสริม สนับสนุน และร่วมคิดร่วม
ทา รวมทั้งจะต้องมีการทางานเป็นทีม โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาต้องได้รับการเตรียมความพร้อมให้
มองเห็นคุณค่า และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึ กษา โดยมีการติ ดตามและกากับดูแล การ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ
ในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในโดยคานึงถึงเงื่อนไขข้างต้น ควรมีการเตรียมการเพื่อสร้าง
ความพร้อมให้แก่บุ คลากรและจัดให้มี กลไกในการดาเนิ นงานในเรื่องนี้ หลัง จากนั้น บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจึงร่วมกันวางแผน ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันตรวจสอบ และร่วมกันปรับปรุ ง โดยมี
ขั้นตอนการดาเนินงานทั้งหมด ดังที่เสนอในแผนภูมิที่ ๑ และมีแนวทางการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ดัง
ต่อไป
แผนภูมิที่ ๑ ขั้นตอนในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
การเตรียมการ
๑. เตรียมความพร้อมของ
บุคลากร
-สร้างความตระหนัก
-พัฒนาความรู้และทักษะ
๒. แต่งคณะกรรมการที่
รับผิดชอบ

การดาเนินงาน
๑.วางแผนปฏิบัติงาน(P)
- กาหนดเป้าหมายหรือ
มาตรฐานการศึกษา
-จัดลาดับความสาคัญ
ของเป้าหมาย
-กาหนดแนวทาง
การดาเนินงาน
-กาหนดระยะเวลา
-กาหนดงบประมาณ
-กาหนดผู้รับผิดชอบ

๒.ดาเนินงานตามแผน(D)
- ส่งเสริมสนับสนุน
- จัดสิ่งอานวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากร
-กากับติดตาม
-ให้การนิเทศ

๓.การตรวจสอบประเมินผล
-วางกรอบการประเมิน
-จัดหาหรือจัดทาเครื่องมือ
-เก็บข้อมูล
-วิเคราะห์ข้อมูล
-แปลความหมาย
-ตรวจสอบ/ปรับปรุงคุณภาพการประเมิน

๔.นาผลการประเมินมาปรับปรุง
-ปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
-วางแผนในระยะต่อไป
-จัดทาข้อมูลสารสนเทศ

การายงาน
-จัดทารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจาปี
-รายงานผลการดาเนินงาน
และผลการดาเนินงาน
- วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน
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การเตรียมการก่อนดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการจัด การ
เรียนการสอน ควรมีการเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ โดยการเตรียมการที่มีความสาคัญมากที่สุด คือ
- การเตรียมความพร้อมของบุคลากร โดยสร้างความตระหนัก และพัฒนาความรู้ ทักษะ
- การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานเพื่อร่วมมือกับผู้บริหารสถานศึกษาในการประสาน กระตุ้น
กากับ ดูแลให้บุคลากรภายในสถานศึกษา และบุคลากรภายนอกที่เกี่ยวข้อง เข้ามาร่วมกันดาเนินการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. การเตรียมความพร้อมของบุคลากร
ปัญหาสาคัญในการดาเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คือ การที่บุคลากรในสถานศึกษายัง
เข้าใจไม่ชัดเจนว่าการประกันคุณภาพภายใน ก็คือการบริหารคุณภาพที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางาน
ตามปกติ และเป็นงานที่ต้องทางานอยู่ จึงทาให้รู้สึกว่าเป็นการเพิ่มภาระ นอกจากนั้น บุคลากรในสถานศึกษา
ส่ว นใหญ่ ยัง ไม่ คุ้ น กั บการเน้ นคุ ณ ภาพและวิ ธี ก ารท างานที่ มีก ารตรวจสอบบางครั้ ง จึ ง เกิ ด การต่ อ ต้ า น
จาเป็นต้องสร้างความตระหนัก และพัฒนาความรู้ความเข้าใจกับบุคลากรเป็นอันแรก โดยอาจดาเนินการ ดังนี้
๑.๑ การสร้างความตระหนักถึงคุณค่าของการประกันคุณภาพภายในและการทางาน
เป็นทีม การประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องที่บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนต้องร่วมกันทาเป็นทีม จึงจาเป็น ที่
ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องปลูกจิตสานึกและสร้างความตระหนักให้บุคลากรมองเห็นคุณค่า และมีความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกันเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ถ้าบุคลากรยัง มีความเข้าใจแตกต่างกันไปคนละทิ ศ
คนละทาง และไม่มีทัศนคติที่ดี การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาก็จะทาให้สาเร็จได้ยาก ด้วยเหตุนี้จึง
จาเป็นที่จะต้องปรับความคิดของบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับเดียวกันก่อนโดยรูปแบบที่ควรใช้ ได้แก่
(๑) สถานศึกษาที่มีบุคคลแกนนา ซึ่ง มีความพร้อมในด้านความรู้และความ สามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ควรจัดประชุมเพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นคุณค่าของการประกันคุณภาพภายใน โดยใช้
วิทยากรของสถานศึกษา เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของครูที่เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง และศักยภาพของ
สถานศึกษาที่สามารถพึ่งตนเองได้ อันเป็นปรัชญาของการประเมินแนวใหม่ ที่ต้องการให้บุคลากรภายในเป็นผู้
ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาตนเอง
(๒) ในกรณีที่การมอบหมายให้บุคลากรที่เป็นแกนนา มีบทบาทในการชี้แจงทาความเข้าใจกับเพื่อน
ร่วมงานด้วยกันเอง ไม่ประสบความสาเร็จ ก็จาเป็นต้องจัดหาวิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพหรือฝีมือ มาช่วย
โน้มน้าวความคิดของผู้เกี่ยวข้องให้พร้อมจะดาเนินการประกันคุณภาพด้วยใจ ดังกรณีตัวอย่างของสถานศึกษา
นาร่องซึ่งพบว่าการใช้ยุทธวิธีปลูกจิตสานึกด้วยการเชิญ วิทยากรมืออาชีพมาพูดให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
พร้อมกัน ได้ทาให้บุคลากรในสถานศึกษาแต่เดิมไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในการดาเนินงานเกิดการตื่นตัวและลุก
ขึ้นมาเริ่มงานทันที
(๓) การชี้แจงทาความเข้าใจ ไม่ว่าจะดาเนินการโดยบุคลากรภายใน หรือวิทยากรมืออาชีพจากภายนอก
ควรให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมรับทราบพร้อมกัน ไม่ควรชี้แจงเฉพาะแกนนา
หรือคณะทางานเฉพาะกลุ่ ม เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ทราบความจาเป็นของการประกันคุณภาพภายในอย่าง
ทั่วถึงกัน และร่วมมือ ร่วมใจในการดาเนินการต่อไป
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๑.๒ การพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
บุคลากรส่ว นใหญ่ ยัง เข้ าใจวิธีการประกันคุณ ภาพภายในค่อนข้างน้ อย และไม่รู้ว่ า
จะดาเนินการอย่างไรในแต่ละขั้นตอนรวมทั้งยังขาดทักษะในการประเมินตนเองจึงควรฝึกอบรมให้บุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจและสามารถดาเนินการประกันคุณภาพได้โดยรูปแบบที่ควรใช้ คือ
(๑) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยให้ทุกคนได้เข้าร่วมประชุมหากสามารถจั ดหา
บุคลากรที่มีความสามารถจะเป็นแกนนาได้ก็ควรมอบหมายให้แกนนาเป็นผู้รับผิดชอบจัดการในเรื่องนี้
(๒) ในการจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการนั้น ควรแบ่ง เป็นช่วง ๆ ตามกิจกรรมที่
จะดาเนินการในแต่ละช่วง ดังนี้
- ช่วงแรก เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมของระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน กระบวนการบริหารงานคุณภาพ แล้วเริ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
แผนปฏิบัติการในแต่ละปี ต่อจากนั้นก็ให้ร่วมกันปฏิบัติจริงในการวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
- ช่วงที่ ๒ เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการกาหนดกรอบและวางแผนการประเมิน
การสร้างเครื่องมือการประเมิน ต่อจากนั้นก็ดาเนินการรวบรวมข้อมูลตามกรอบและแผนการประเมิน
- ช่วงที่ ๓ เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอผลการ
ประเมิน และการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Study Report) โดยจัดประชุมปฏิบัติการหลังจาก
ที่บุคลากรมีการปฏิบัติงาน และมีการประเมินตนเองตามแผนไปแล้วระยะหนึ่ง
๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ
ถึงแม้ว่า การประกันคุ ณภาพภายในจะเป็นภารกิ จของบุค ลากรทุก คนในสถานศึ กษา แต่ในการ
ดาเนินงานจาเป็นจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการประสาน กากับ ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายทางาน
ร่วมกัน และเชื่อมโยงกันเป็นทีม โดยผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบที่สาคัญที่สุด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งควร
ดาเนินการร่วมกับบุคลากรหลักที่ได้รับมอบหมาย ในรูปของคณะกรรมการหรือคณะทางาน คณะกรรมการ
หรือคณะทางานดังกล่าว อาจไม่จาเป็นต้องตั้งขึ้นมาใหม่ ถ้าสถานศึกษามีกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ อยู่แล้ว ก็ให้กรรมการเหล่านี้รับผิดชอบเป็นกรรมการประกันคุณภาพภายในด้านต่างๆ
ได้เลยแล้วให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่ายหรือทุกระดับที่ปฏิบัติงานตามปกติเข้ามาร่วม เพราะการประกันคุณภาพ
ภายในมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการทางานปัจจุบันให้ดีขึ้น ผู้ดาเนินการจึงต้องเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับงานที่ตนเองทา
ไม่ใช่มอบหมายให้คนที่ไม่เกี่ยวกับงานนั้นๆ มาดาเนินการ
ในกรณีที่สถานศึกษายังไม่มีกรรมการใด ๆ เลย ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ โดยมอบหมายให้
บุคลากรเข้าร่วมเป็นกรรมการเพื่อช่วยเหลือกันจัดทาแผน ดาเนินการพัฒนา และประเมินคุณภาพ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบตามภารกิจของตน
การตั้งคณะกรรมการ ควรพิจารณาตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร ฝ่ายที่รับผิดชอบงานใด ควรอยู่
ในคณะกรรมการที่รับผิดชอบการพัฒนาและการประเมินคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับงานนั้น เช่น ผู้ช่วยผู้อานวยการ
ฝ่ายวิชาการ อาจารย์ประจาชั้น และอาจารย์ประจาวิชา ควรเป็นกรรมการที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน ด้านครูและผู้เรียน ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ายบริหารและอาจารย์ฝ่ายงบบริหาร
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ควรเป็นกรรมการที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร และเกี่ยวกับผู้ที่ทางานด้านการ
บริหารจัดการ เป็นต้น และมีคณะกรรมการกลาง ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนของกรรมการคณะต่าง ๆ เพื่อ
ประสานและรับผิดชอบในภาพรวมทั้งหมด การมีคณะกรรมการตามโครงสร้างการบริหาร และให้บุคลากร
รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในภารกิจของตนเอง จะทาให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน หล่อหลอม
เข้ากับการทางานตามภารกิจของบุคลากร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเชื่อมโยงกันในการพัฒนา
คุณภาพด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ด้านกระบวนการและด้านผู้เรียน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนารอบ
ด้าน ครบทุกด้าน
การดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๔ ขั้นตอน คือ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบประเมินผล
และการพัฒนาปรับปรุง ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องดาเนินการร่วมกันในทุกขั้นตอน โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้
๑. วางแผน
การวางแผนเป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อจะทางานให้สาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ในการ
วางแผนจะต้องมีการกาหนดเป้าหมาย แนวทางการดาเนินงานผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา และทรัพยากรที่จะต้อง
ใช้ เพื่อทางานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ
สาหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น จะต้องมีการจัดทาธรรมนูญ สถานศึกษา หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่ง เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อใช้เป็นแผนแม่บท สาหรับ
กาหนดทิศทางในการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนด เช่น ๓ - ๕ ปี รายละเอียด
ในการจัดทาธรรมนูญสถานศึกษา ควรศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน
ต้นสังกัดต่าง ๆ เช่น เอกสารเรื่องธรรมนูญสถานศึกษาของกรมวิชาการ (๒๕๔๒) และเอกสารชุดการประกัน
คุณภาพการศึกษา เล่มที่ ๕ เรื่องการตรวจสอบคุณภาพ และปรับปรุงโรงเรียนของสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๑) เป็นต้น
เพื่อให้การดาเนินการมีประสิทธิภาพสถานศึกษาควรมีการจัดทาแผนต่าง ๆ คือ แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจาปี แผนการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรและสอดคล้อง
กับเป้าหมายของสถานศึกษา แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผน งบประมาณ ทั้งรายรับและรายจ่ายของ
สถานศึกษา ซึ่งแผนต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงกันดังที่แสดงไว้ใน แผนภูมิ

๘

แผนภูมิความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแผนต่างๆที่สถานศึกษาควรจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการจักการเรียนการสอน
ตามหลักสูตร
แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา
แผนงบประมาณ

แผนต่าง ๆ ดังกล่าว แม้จะมีหลายแผน แต่ที่จริงแล้วเป็นแผนใหญ่แผนเดียวเท่านั้น เพราะแผนต่าง ๆ มี
ความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันโดยตลอด กล่าวคือ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแผน ระยะยาวที่ครอบคลุม
เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ จากแผน ระยะยาวดังกล่าวนามา
กาหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี ซึ่งเป็นแผนระยะสั้น ว่าภายใน ๑ ปี สถานศึกษามีเป้าหมายจะดาเนินการ
เรื่องใดและโดยวิธีใด แล้วจัดทาแผนการจัดการเรียนการสอนตาม หลักสูตรและให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
สถานศึกษาตามที่กาหนดไว้
ในการจัดทาแผนต่าง ๆ นั้น ควรวางแผนการประเมินผลไปพร้อมกับด้วยเพื่อให้กากับ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าไปตามแผนเพียงใด โดยมีการตั้งเป้าหมายว่าจะประเมินเรื่องใด ใช้วิธีการ รูปแบบ
อย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล แผนการประเมินผลที่ดีควรสอดคล้องเป็นส่วนหนึ่ งของการทางาน
ตามปกติในชีวิตประจาวันของผู้บริหารครูและผู้เรียน นอกจากนี้ ควรต้องคิดงบประมาณที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ดาเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผน จัดทาเป็นแผน งบประมาณ ทั้งรายรับและ
รายจ่ายของสถานศึกษา
ขั้นตอนการวางแผน ในการวางแผนต่าง ๆ ก็ตามจะมีขั้นตอนการวางแผนที่สาคัญ คือ การกาหนดเป้าหมาย
การจัดอันดับความสาคัญของเป้าหมาย การกาหนดแนวทางการดาเนินงานการกาหนดระยะเวลาดาเนินการ
การกาหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ดาเนินการและการกาหนดงบประมาณที่จะใช้ ดังที่แสดงไว้ในแผนภูมิที่ ๓ และ
จะได้กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป

๙

แผนภูมิขั้นตอนการวางแผน
กาหนดเป้าหมาย

จัดลาดับความสาคัญของเป้าหมาย

กาหนดระยะเวลา
กาหนดแนวทางการดาเนินงาน

กาหนดงบประมาณ
กาหนดผู้รับผิดชอบ

๑.๑ กาหนดเป้าหมาย
การวางแผนควรจะเริ่มจากการกาหนดเป้าหมาย ที่แสดงถึงคุณลักษณะหรือคุณภาพที่ ต้องการให้
เกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งควรระบุให้ชัดเจนในธรรมนูญ สถานศึกษา และใช้เป็นหลักหรือ ทิศทางในการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา หลังจากนั้นก็จัดทาแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติการ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษา ซึ่งควรครอบคลุมลักษณะหรือคุณสมบัติของผู้เรียนที่พึง ประสงค์การบริหาร
จัดการ หลักสูตรและการเรียนการสอน ทรัพยากร สภาพแวดล้อม การประเมินผล การกากับตรวจสอบ และ
การรายงาน การกาหนดเป้าหมาย อาจทาได้โดยมีวิธีการ ดังนี้
(๑) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการวางแผน ข้อมูลต่าง ๆ ที่ควรศึกษาวิเคราะห์ คือ
- เป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาหลักที่เป็นความต้องการส่วนรวมของสังคม และ
ประเทศชาติ ได้แก่ ความมุ่งหมาย หลักการและแนวทางการจัดการศึกษาของไทย ตามที่กาหนดใน พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรมาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด และมาตรฐานการศึกษาเพื่อประเมินคุณภาพ
ภายนอกที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว (รายละเอียดในภาคผนวก) เป้าหมายหรือมาตรฐานที่เป็น
ความต้องการของส่วนรวมดังกล่าว เป็นเป้าหมายที่ควรเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เช่น การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ การเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน การพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ เรียนรู้ด้วยตนเอง มีทักษะในการทางาน และมีความรู้ตามที่กาหนดในหลักสูตร
เป็นต้น
- สภาพเศรษฐกิจ-สังคมของท้องถิ่นและชุมชน ทั้งในด้านสภาพทั่วไป ปัญหาความ
ต้องการและแนวโน้มการพัฒนา ซึ่งจะเป็นเป้าหมายหรือมาตรฐานเฉพาะสาหรับสถานศึกษาแต่ละแห่ง ที่
สอดคล้องกับบริหารของชุมชน เช่น สถานศึกษาที่อยู่ในชุมชนชาวจีน ธุรกิจการค้า อาจจะกาหนดเป้าหมาย

๑๐

หรือมาตรฐานเฉพาะเกี่ยวกับความรู้ทางภาษาจีน และทักษะทางธุรกิจ สถานศึกษาที่อยู่ในชุมชนเกษตรกรรม
ก็อาจกาหนดเป้าหมายหรือมาตรฐานเฉพาะเกี่ยวกับความรู้และทักษะทางการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร
เป็นต้น
- ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่แสดงภาพของสถานศึกษาตามความเป็นจริง
ได้แก่ สถิติข้อมูลบนพื้นฐานที่แสดงภาพทั่วไป ศักยภาพ หรือความสามารถในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา เป็น
การสารวจหรือประเมินตนเองเบื้องต้น เพื่อให้ทราบจุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงของสถานศึกษาของตน เพื่อ
หาแนวทางปรับปรุง โดยกาหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อไป
(๒) วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษา การวิเคราะห์เพื่อ
พิจารณาความสอดคล้องของข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นและการสังเคราะห์เพื่อประสานความต้องการ ของ
ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งความต้องการส่วนรวม ส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษา (ดูแผนภูมิที่ ๔) จะช่วยให้
สถานศึกษามีความเข้าใจ สามารถวางแผน และทางานได้ง่ายขึ้น เพราะหากสามารถกาหนดเป้าหมายหลักที่
เป็นความต้องการร่วมกันของฝ่ายต่างๆ ได้แล้ว ก็จะสามารถนาผลที่ได้จากการดาเนินการตามเป้าหมายนั้นไป
ใช้ในการายงานหรือตอบสนองความต้องการของหน่วยงานหรือฝ่ายต่าง ๆ ได้พร้อมกัน เช่น การกาหนด
เป้าหมายคุณลักษณะของผู้เรียนให้รู้จัดคิดวิเคราะห์ ก็จะสอดคล้องและตามสนองความต้องการของ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรมาตรฐานของต้นสังกัด ความต้องการของชุมชน และพร้อมที่จะรับการประเมิน
ภายนอกได้ด้วย เป็นต้น
ในส่วนที่มีความแตกต่างกัน แต่สถานศึกษาและชุมชนเห็นว่าเป็นเรื่องที่จาเป็นหรือเป็นเรื่องที่
ต้องการ ก็อาจเพิ่มเป็นเป้าหมายที่ต้องมุ่งเน้นเป็นพิเศษเฉพาะของสถานศึกษานั้นได้
แผนภูมิ การกาหนดเป้าหมายของสถานศึกษา
เป้าหมาย/มาตรฐานการศึกษาที่
เป็นความต้องการของส่วนรวม
-พ.ร.บ.การศึกษา
ปัญหาและความต้องการของชุมชน

วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล
กาหนดเป้าหมายของสถานศึกษา

ศักยภาพของสถานศึกษา

๑.๒ การจัดอันดับความสาคัญของเป้าหมาย
การจั ด อั น ดั บ ความส าคั ญ ของเป้ า หมายจะช่ ว ยให้ ก ารวางแผนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น เพราะ
สถานศึกษาจะได้ทราบว่าเป้าหมายต่าง ๆ ที่ต้องการนั้น เป้าหมายใดสาคัญ มากน้อยกว่ากันเพียงใด เพื่อ
กาหนดกิจกรรม บุคลากร ทรัพยากร และช่วงระยะเวลาที่จะดาเนินการในการพัฒนาเป้าหมายนั้น ๆ ให้
เหมาะสม สถานศึกษาบางแห่งที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มเติม นอกเหนือจากเป้าหมายหรือมาตรฐานของ ต้นสังกัด
และมาตรฐานประเมินภายนอก ซึ่งเป็นมาตรฐานหลักที่ต้องทาอยู่แล้ว อาจไม่เห็นความจาเป็น ของการจัด

๑๑

อันดับความสาคัญ ก็อาจจะข้ามขั้นตอนนี้ไ ปได้ แต่สาหรับสถานศึกษาที่มีความต้องการเฉพาะ ของชุมชน
ท้องถิ่น และของสถานศึกษาเพิ่มขึ้นหลายเป้าหมาย หรือสถานศึกษาบางแห่ง ที่มีบุคลากรและ ทรัพยากรจากัด
อาจใช้การดาเนินการบางเป้าหมายหลักก่อน แต่เป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา เป้าหมายอื่นตามมา
พร้อมกันไปด้วย เป็นต้น
การจัดอันดับความสาคัญอาจทาได้โดยตั้งประเด็นเพื่อพิจารณา เช่น พิจารณาจากความต้องการของ
ส่วนรวมระดับประเทศ ความจาเป็นเร่งด่วน ความต้องการของ ท้องถิ่นและสถานศึกษา และศักยภาพของ
สถานศึกษาในการพัฒนาเป้าหมายนั้น แล้วให้ค่าน้าหนักหรือ ความสาคัญเป็นคะแนน ประเด็นเพื่อพิจารณา
และการให้ค่าน้าหนักหรือความสาคัญเป็นคะแนนนั้น อาจปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสม
เพื่อให้สามารถจัดอันดับความสาคัญได้ชัดเจน และตรงตามความเป็นจริงให้มากที่สุด
เมื่อคณะกรรมการหรือคณะทางานร่วมกันพิจารณาให้คะแนนในแต่ละประเด็น แล้ว รวมคะแนนที่ได้
จะช่วยในการจัดอันดับความสาคัญของเป้าหมายให้ชัดเจนขึ้น แต่อาจจะนาเหตุผลอื่นมา พิจารณาประกอบใน
การจัดอันดับด้วย เช่น เป้าหมายที่ได้คะแนนรวมสูง เพราะเป็นความต้องการ ส่วนรวมของประเทศและเป็น
เรื่องเร่งด่ว น แต่เมื่อพิจารณาศักยภาพของสถานศึกษาตามเป้าหมายหรือมาตรฐานนั้น พบว่ามีมาตรฐานใน
เรื่องดังกล่าวดีอยู่แล้ว เพียงแค่รักษาไว้อย่าให้ตกต่ากว่าเดิม ก็อาจปรับ อันดับความสาคัญ โดยนาเป้าหมายอื่น
ที่ได้คะแนนใกล้เคียงกัน แต่เป็นเป้าหมายที่มีจุดด้อยต้องพัฒนา มาก มาเป็นเป้าหมายที่มีอันดับความสาคัญ
มากกว่าได้
๑.๓ กาหนดแนวทางการดาเนินงานหรือวิธีปฏิบัติงาน
การกาหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติงาน คือการน าเป้าหมายที่มีลักษณะเป็นความคิดเชิง นามธรรม มาทาให้
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยคิดโครงการหรือกิจกรรมที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ รวมทั้งกาหนด
ตัวชี้วัดความสาเร็จหรือตัวบ่งชี้ให้มีความชั ดเจนด้วย การคิดโครงการหรือกิจกรรมนั้น ไม่จาเป็นต้องคิ ด
โครงการให้ได้จานวนมาก หรือไม่ จาเป็นว่าทุกเป้าหมายจะต้องมีโครงการเฉพาะของเป้าหมายนั้น ในทาง
ปฏิบัติจริง หากสามารถคิด โครงการทาให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้สาเร็จ และเป้าหมายนั้นเอื้อต่อการ
พัฒนาเป้าหมายอื่นต่อไป ได้ ก็อาจขยายโครงการนั้น โดยจัดกิจกรรมในโครงการนั้นเพิ่ม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
อื่น ๆ ต่อไปได้ด้วย เป็นการทางานแบบบูรณนาการซึ่งจะเป็นการคิดโครงการที่ดีและมีประโยชน์เชื่อมโยงกัน
อีกทั้งไม่เป็น การสร้างงานให้บุคลากรมากเกินไป โดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษาขนาดเล็ก และยังทาให้
สามารถ ระดมคนและทรัพยากร เพื่อมุ่งดาเนินการในเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ดีกว่ากระจาย
คน และทรัพยากรไปทาโครงการเล็ก ๆ น้อย ๆ มากมาย
ตัวอย่างแนวการคิดโครงการ เช่น เมื่อจัดอันดับความสาคัญของเป้าหมายต่าง ๆ แล้ว พบว่า การจัด
กิจกรรมเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นเป้าหมายที่สาคัญอันดับแรก เพราะเป็น เป้าหมายที่ตรง
กับความต้องการของส่วนรวมในระดับประเทศคือ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร มาตรฐานของต้นสังกัด
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก และตรงกับความต้องการและความ จาเป็นของสถานศึกษา แต่จาก
การวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ปรากฏว่าครู ยังขาดความรู้ ความสามารถและ
ทักษะในเรื่องการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญซึ่งจะ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของ
ผู้เรียนโดยตรงได้ต่อไป สถานศึกษาก็นาเป้าหมายดังกล่าวมาระบุ ไว้เป็นเป้าหมายหนึ่งในธรรมนูญสถานศึกษา
หรือแผนพัฒนาฯ ให้ชัดเจน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียน

๑๒

พัฒนาเต็มตามศักยภาพในทุกหมวดวิชา/กลุ่ มระสบการณ์ หลังจากนั้น ก็นาแผนพัฒนาฯ ซึ่ง ยัง ความเป็น
เป้าหมายเชิงนามธรรม มาทาให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ โดยคิดออกมาเป็นโครงการ หรือกิจกรรมที่จะ
ดาเนินงานในระยะ ๑ ปี จัดทาเป็นโครงการหนึ่งใน แผนปฏิบัติการประจาปี ดังที่นาเสนอในแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิ ตัวอย่างแนวคิดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายและมีความ
เชื่อมโยงกับเป้าหมายอื่น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

แผนพัฒนาฯ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพในทุกกลุ่มวิชา

แผนการปฏิบตั ิการประจาปี
โครงการพัฒนาการจัดทาแผนการสอน
รายวิชา/กลุ่มประสบการณ์กิจกรรม

ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายอื่น
-การพัฒนาบุคคลากร: ครูมีความสามรถใน
การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

-ประชุม สัมมนา อบรมการจัดทา
แผนการสอน วิธีสอน และการประเมินผล
การสอนที่เน้นผู้สอนเป็นสาคัญ
-ประชุมปฏิบตั ิการวิเคราะห์หลักสูตร
และทาแผนการสอน
-นาแผนการสอนไปปฏิบัติและบันทึก
ผลประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ด้วยวิธีที่หลากหลายและจัดเก็บ

-การพัฒนาผู้เรียน : มีความรู้และทักษะที่จาเป็น
มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้
มีความสมารถในการคิดวิเคราะห์
-การพัฒนาการบริหารจัดการเป็นระบบ; การวางแผน
ปฏิบัตติ ามแผน นาข้อมูลและผลการประเมินไปใช้
-ด้านปัจจัย; มีสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการเรียนรู้

จากแผนภูมิ แสดงให้เห็นแนวคิดโครงการ ดังนี้ เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมาย คือ การ พัฒนาการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จะต้องพัฒนาปัจจัยที่สาคัญ คือ ครู ให้มีความรู้ ความสามารถ และมีความ
กระตือรือร้น ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่าง จริงจัง ซึ่งการที่ครูจะมีคุณสมบัติ
ดังกล่าวได้นั้น ครูจะต้องมีความเข้าใจ และมีความรับผิดชอบบริหารงาน ในส่วนที่เป็นภาระหน้าที่ของตนอย่าง
สมบูรณ์ จะต้องมีการจัดทาแผนการสอน ซึ่งจะทาให้ครูเกิดความ เข้าใจการทางานทั้งระบบ เพราะต้องคิด
วิเคราะห์เพื่อวางแผนเอง ต้องคิดกิจกรรมและหาวิธีจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทางานตามที่
ตนเองเป็นผู้กาหนด บันทึก ประเมินผล และนาผลไป ปรับปรุงเพื่อวางแผนใหม่ในระยะต่อไป
การที่ครูจะจัดทาแผนการสอน และดาเนินการต่าง ๆ ดัง กล่าวข้างต้นได้ อาจจะต้องจัด ประชุม/
ฝึกอบรมเพื่อ ให้ครูมี ความรู้ ความเข้า ใจเป็น พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่ องดัง กล่าวก่ อนในช่วงแรก และ กาหนด
ระยะเวลาสาหรับการดาเนินการในกิจกรรมขั้นต่อไป ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ควรนามากาหนดไว้เป็น แผนปฏิบัติ
การประจาปี ดังที่นาเสนอเป็นตัวอย่างในตารางที่ ๑ ทั้งนี้ ครูทุกคนจะต้องทาแผนการสอนให้บรรลุผลตามที่
ต้องการ โดยครูต้องคิดกิจกรรม หาวิธีจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ และ เน้นการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพที่เป็นจริงด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ครูรู้

๑๓

ข้อดี ข้อด้อย ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน เพราะการรู้จักผู้เรียนนั้น เป็นหัวใจสาคัญของการ
เรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การจัดทาแผนการสอนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อทั้งครูและผู้เรียน สาหรับครูการ จัดทาแผนการ
สอนและการปฏิบัติตามขั้นตอนจนถึงการประเมินผลนั้น จะเป็นเสมือนการท าวิจัยใน ห้องเรียนที่ครูทุกคน
สามารถเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลได้ โดยไม่จาเป็นต้องใช้สถิติที่ยุ่ง ยากซับซ้อนมากนัก ซึ่ง นอกจากจะช่วย
ปรับปรุง การสอนที่เป็นงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของครูโดยตรงแล้ว ยัง อาจ นาไปใช้เป็นผลงานทาง
วิช าการในโอกาสต่ อ ไป และเมื่ อ มี ค วามชานาญแล้ ว จะท าให้ ก ลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการท างานใน
ชีวิตประจาวัน ทาให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะส่งผลถึงการพัฒนา คุณภาพผู้เรียนในด้านต่าง ๆ
ด้วย
หลักการดังกล่าวเป็นแนวคิดเบื้องต้น เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงของการคิดจัดทาแผนที่ มีความ
เชื่อมโยงกันตั้งแต่แผนพัฒนาระยะยาวถึงแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษาตลอดจนถึงการ วางแผนการ
ทางานในชีวิตประจาวันของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถคิดโครงการที่เป็น ประโยชน์ ส่งผลถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ยุ่งยากนัก เมื่อเข้าใจหลักการ และวิธีคิดอย่างชัดเจนแล้ว
ก็จะสามารถนาไปขยายผลเขียนรายละเอียดเพิ่มเติมตามความต้องการของ ระเบียบปฏิบัติ และแบบฟอร์มต่าง
ๆ ของต้นสังกัดต่อไป
ตารางที่ ๑ ตัวอย่างแผนปฏิบัติการประจาปีของโครงการจัดทาแผนการสอน
กิจกรรม

พ.ศ. ๖๐
ต.ค.

-

พ.ย.

พ.ศ.๖๑
ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

กาหนดเป้าหมาย
จัดทาแผนปฏิบัติประจาปี
ฝึกอบรมครู
ประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์
หลักสูตรและทาแผนการสอน
จัดกิจกรรมการสอนตามแผนการ
สอนและบันทึกผล
ประเมินผลและจัดเก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อดี – ข้อด้อย
ปรับปรุงและพัฒนา

๑.๔ การกาหนดระยะเวลา
ในการทาแผนควรมีการกาหนดระยะเวลาที่เ หมาะสมสาหรั บการดาเนินงานของ โครงการหรื อ
กิจกรรมต่าง ๆ ในแผนด้วย การกาหนดระยะเวลาจะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพ เพราะผู้ปฏิบัติจะได้
ทราบว่างานใดควรจะต้องดาเนินการให้เสร็จเมื่อไร ต้องเร่ง ด าเนินการก่อน หรืออาจ รอได้ และยัง เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร หรือผู้ที่มีหน้าที่กากับดูแล จะได้ติดตามงานได้ว่า มี ความก้าวหน้าตามแผนเพียงใด ดัง
ตัวอย่างการกาหนดระยะเวลาการดาเนินงานโครงการหรือกิจกรรมใน แผนที่ได้นาเสนอไปแล้วในตารางที่ ๑

๑๔

๑.๕ การกาหนดงบประมาณ
ความคิดงบประมาณที่จะต้องใช้ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ รวมทั้งค่าตอบแทน และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่
จาเป็นในการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนอย่างรอบครอบและให้เป็น ประโยชน์ต่อผู้เรียนมาก
ที่สุด โดยคานึงถึงความพอเพียงและความเหมาะสม
๑.๖ การกาหนดผู้รับผิดชอบ
การกาหนดผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมการดาเนินการแต่ละขั้นตอน หรือในกิจกรรมและ โครงการต่าง ๆ
เป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้แผนดังกล่าวสามารถดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี ประสิทธิภาพ จึงควร
กาหนดไว้ในแผนให้ชัดเจนว่าเรื่องใดจะเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของใครบ้าง
๒. การปฏิบัติตามแผน
เมื่อสถานศึกษาได้วางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว บุคลากรก็ร่วมกัน ดาเนินการตาม
แผนที่จัดทาไว้ โดยในระหว่างการดาเนินงานต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา และควร มุ่งเน้นประโยชน์ที่
จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ผู้บริหารสถานศึกษาควรจะ
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุข
- จั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวก สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
- กากับ ติดตาม (Monitoring) ทั้งระดับรายบุคคล รายกลุ่ม รายหมวด/ฝ่าย เพื่อกระตุ้น
และส่งเสริมให้มีการดาเนินงานตามแผน
- ให้ ก ารนิเ ทศในระหว่ า งการปฏิ บั ติง าน ผู้บ ริห ารต้ องก ากั บและติ ดตามว่ าเป็ นไปตาม
เป้าหมายหรือ แผนที่กาหนดไว้ หรือมีปัญหาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนหรือมีปัญหาจะได้ให้การนิเทศเพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข การกากับและติดตามการปฏิบัติง านมีหลายวิธี ซึ่ง จะขอยกมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นคือ
ผู้บริหารอาจติดตามด้วยการสอบถามเป็นรายบุคคล จัดประชุมกลุ่ม/หมวด/ฝ่าย หรือให้แต่ละกลุ่ม/กลุ่ม/ ฝ่าย
รายงานความต้องการก้าวหน้าของการท างานเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน โดยอาจรายงานปากเปล่า หรือ
จัดทารายงานเสนอ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล/กลุ่ ม/ฝ่าย และในแต่
ละเดือนอาจมีการพิจารณาว่าบุคคล/กลุ่ม/ฝ่ายใดมีผลการดาเนินงานดีเยี่ยม เป็นไปตามเป้าหมาย หรือแผนที่
กาหนด ซึ่งอาจมีการให้รางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ เป็นการให้กาลังใจ
ผู้บริหารควรให้การนิเทศเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง ในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอนการประเมินตนเอง และทักษะในด้านต่าง ๆ โดยผู้บริหารอาจให้การ นิเทศเอง หรือ
เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านมาให้การนิเทศ หรือส่งบุคลากรไป ฝึกอบรม
๓. การตรวจสอบประเมินผล
การประเมินผล เป็นกลไกสาคัญที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพราะจะทาให้ได้ข้อมูล ย้อนกลับ
ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการดาเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้เพียงใด ต้อง ปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง
ใดบ้าง ผู้บริหารและครูที่เข้าใจระบบการประกันคุณภาพอย่างถูกต้อง จะตระหนัก ถึงความสาคัญของการ

๑๕

ประเมินผล ไม่กลัวการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นการ ประเมินเพื่อการพัฒนาไม่ใช่การ
ติดสินถูก -ผิด ไม่ใช่การประเมินเพื่อประเมิน และไม่ใช่เรื่องที่ทายาก ไม่ ต้องคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน
มากมาย แต่เป็นการประเมินในงานที่ทาอยู่เป็นประจา เครื่องมือที่ใช้ อาจเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องสร้างขึ้น
ใหม่ เช่น สถิติที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของฝ่ายบริหาร ผลงาน หรือการบ้าน ตลอดจนการทดสอบย่อยของ
ผู้เรียนในชั้นเรียนซึ่งเป็นข้อมูลที่ครูมีอยู่แล้วแต่จัดเก็บให้เป็น ระบบมากขึ้นเท่านั้น
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
จาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ การศึกษา
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพ ภายใน และ
ระบบการประกัน คุณภาพภายนอก โดย ยศ.ทบ.ได้กาหนดแนวทางการประกันคุณ ภาพ การศึกษาของ
สถาบันการศึกษา รร.เหล่าสายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของ ทบ. ต้องดาเนินการ ประกันคุณภาพ
ภายใน ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ กห. และของ ทบ. เพื่อพัฒนา ระบบการศึกษาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของ ทบ. รร.วศ. ทบ. จึงได้จัดตั้งสานักงานประกัน คุณภาพการศึกษาโดยใช้บุคลากร
ที่มีความรู้และผ่านการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาจาก กองทัพบกมารับผิดชอบตั้งแต่ปี ๔๕ เป็นต้นมา

แผนภูมิโครงสร้าง (Organization Chart)
โรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

แผนกวิชาทหาร
และวิชาทั่วไป

แผนกเตรียมการ

กองการศึกษา

แผนกธุรการ

แผนกวิชารังสี
และนิวเคลียร์

แผนกวิชาเคมี
และชีวะ

แผนกวิชายุทโธปกรณ์
และส่งกาลัง

๑๖

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงาน (Administrative Chart)
โรงเรียนกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้ดาเนินการบริหารงานทางด้านการศึกษา โดยจัดตั้งองค์กรพิเศษ
ขึ้นมาดาเนินการ โดยใช้การเกลี่ยกาลังพลจากส่วนต่าง ๆ โดยมีการกาหนดโครงสร้างการบริหารงานดังนี้

ผบ.รร.วศ.ทบ.
พล.ต.วิโรจน์ ศิลาอาศน์

รอง ผบ.รร.วศ.ทบ.
พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์

หน.สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
พ.อ.สมภพ ศรีศิริ

หน.ผธก.รร.วศ.ทบ.
พ.ท.อุดมรัตน์ เหล่าวัฒนา

ผอ.กศ.รร.วศ.ทบ.
พ.อ.สมภพ ศรีศิริ

หน.ผตก.รร.วศ.ทบ.
พ.อ.ชาญณรงค์ สมัครการ

รอง ผอ.กศ.รร.วศ.ทบ.
พ.อ.เมธินี มรรคยาธร

อจ.หน.ผรน.กศ.รร.วศ.ทบ.
พ.อ.หญิงอัญพัชญ์ ศรีเพ็ญ

อจ.หน.ผคช.กศ.รร.วศ.ทบ.
พ.อ.สมนึก ไวมาลา

อจ.หน.ผยส.กศ.รร.วศ.ทบ.
พ.อ.ฐานุพงษ์ เตชากรธิติพันธ์

อจ.หน.ผวท.กศ.รร.วศ.ทบ.
พ.อ.ชัชวาลย์รุ่งโรจน์ เบามะเริง

๑๗

แผนภูมิการปฏิบัติงาน (Activity Chart)
ผบ.รร.วศ.ทบ.
พล.ต.วิโรจน์ ศิลาอาศน์
รอง ผบ.รร.วศ.ทบ.
พ.อ.ปริญญา ปัญญาจันทร์
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑. จัดทานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพร้อมคณะทางานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่
๓. แต่งตั้งคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ.
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน คุณภาพภายใน
๕. จัดทาคู่มือการประกันคูณภาพการศึกษาประจาปี
๖. จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพและบุคลากรทางการศึกษา
๗. แลกเปลี่ยน/พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างประสบการณ์งานประกันคุณภาพการศึกษา
๘. จัดทาตารางกาหนดงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใหม่ปี ๖๐-๖๔
๙. จัดประชุมคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา
๑๐. จัดประชุมประเมินหลักสูตรการศึกษา
๑๑. สรุปผลการดาเนินงานประเมินแผนงาน/โครงการประจาปี
๑๒. จัดทา SAR ฉบับสมบูรณ์ส่ง ยศ.ทบ. พร้อมตารางเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน ระหว่างปี
แผนภู
ารปฏิบัติงานสานักประกันคุณทบ.
ภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ.
๑๓. รับการประเมิ
นคุมณิกภาพภายในจากคณะกรรมการ

หน.สปศ.รร.วศ.ทบ.

ผู้ช่วย หน.สปศ.รร.วศ.ทบ.

เจ้าหน้าที่ธุรการ สปส.รร.วศ.ทบ.

๑๘

ภารกิจของ สานักประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบของหัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ
๑. ดูแลและรับผิดชอบการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และ
แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ และหน่วยเหนือ
๒. รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของสานักประกันคุณภาพการศึกษาให้ บรรลุตาม
เป้าหมายของ รร.วศ.ทบ.
๓. ประสานงานกับหน่วยงานใน รร.วศ.ทบ. และหน่วยงานอื่นในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๔. รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๕. ดูแลและรับผิดชอบงานให้ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรใน รร.วศ.ทบ. เรื่อง การประกันคุณ
ภาพการศึกษา
๖. จัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรใน รร.วศ.ทบ. เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
๗. วางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทของ รร.วศ.ทบ.
นโยบายของหน่วยเหนือ
๘. ตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานใน รร.วศ.ทบ.
๙. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ. จาก ยศ.ทบ.
๑๐. รายงานผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ. ต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ
๑๑. จัดรวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าและอ้างอิงของบุคลากร
๑๒. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ.
และ/หรือ ผบ.รร.วศ.ทบ.
หน้าที่รับผิดชอบของผู้ช่วยหัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ.
๑. ดูแลและรับผิดชอบงานด้ านการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ. และหน่วยงาน สนับสนุน
วิชาการในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. ดูแลและรับผิดชอบการจัดรวบรวมเอกสารและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพ
การศึกษา
๔. ประสานงานและให้คาแนะนาการดาเนินงานโครงการของหน่วยใน รร.วศ.ทบ.ตาม แผนการ
ดาเนินงานที่กาหนด
๕. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดทาประกันคุณภาพ
๖. จัดทาหนังสือเอกสารและคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ.

๑๙

๗. ประสานงานกับทุกหน่วยในการจัดทารายงานการศึกษาตนเอง
๘. จัดทารายงานการศึกษาตนเองของ รร.วศ.ทบ.เพื่อรับการตรวจสอบจาก ทบ. (ยศ.ทบ.)
๙. จัดทาการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.วศ.ทบ.เพื่อรับการ
ประเมินจาก ทบ. (ยศ.ทบ.)
๑๐.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
หน้าที่รับผิดชอบของเจ้าหน้าทีธ่ ุรการและสารสนเทศ
๑. ดาเนินการรับและส่งหนังสือเข้าและหนังสือออก
๒. จัดเก็บเอกสารที่ส่งมาถึงสานักประกันคุณภาพการศึกษาและประสานงานด้านเอกสารใน ฝ่าย
ต่างๆ ของสานักประกันคุณภาพการศึกษา
๓. จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพการศึกษา
๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร หน่วยงาน
ภายในและภายนอก รร.วศ.ทบ.
๕. ประสานงานกับหน่วยใน รร.วศ.ทบ. เกี่ยวกับการใช้ระบบฐานข้อมูลการประกัน คุณภาพ
การศึกษา
๖. จัดทาและพัฒนาเครื่องมือในการติดตามและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา
๗. รวบรวมและประมวลข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๘. จัดทาเครือข่ายสารสนเทศและให้บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้แก่หน่วยงานภายใน รร.วศ.ทบ. และภายนอก
๙. พิมพ์เอกสาร รายงาน และงานต่างๆ ของสานักประกันคุณภาพการศึกษาและงานที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพการศึกษามอบหมาย
๑๐. พิมพ์เอกสารและรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ.
๑๑. ประสานงานกับหน่วยงานใน รร.วศ.ทบ.
๑๒. จัดทาหนังสือขอเบิก–ขอซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องใช้ในสานักงาน
๑๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

๒๐

บทที่๒
แนวทางการดาเนินงาน
ปรัชญา,วิสัยทัศน์ , พันธกิจ , และวัตถุประสงค์ ของ รร.วศ.ทบ.
๑. ปรัชญา
ผลิตทหารวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ความชานาญพร้อมเผชิญเหตุด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
๒. วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางการฝึกศึกษาด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ของกองทัพไทย
๓. พันธกิจ
 พัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษาและเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและ
จริยธรรม
 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและ มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
 พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและ ทักษะในการปฏิบัติการทางทหารด้าน เคมี
ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
 พัฒนาทรัพยากรด้านการศึกษา แหล่งการเรียนรู้ ให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน
๔. วัตถุประสงค์
 เพื่อพัฒนากาลังพลของกองทัพบก ให้มีความรู้ ความชานาญด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์
 เพื่อเป็นคลังความรู้ด้าน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ ให้กองทัพ
 เพื่อให้กาลังพลของกองทัพบกมีทักษะ ในการใช้และ การปรนนิบัติบารุงยุทโธปกรณ์สาย
วิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๓.๓ ภารกิจ
อานวยการและดาเนินการฝึกและศึกษา อบรมกาลังพลของกองทัพบก และหน่วยอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องตามนโยบายของกองทัพบก และปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษาอบรมในโรงเรียน
วิทยาศาสตร์ทหารบก
แนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของสานักงานประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นหน่วยงานที่กาหนดระบบและกลไกการ ประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียน เพื่อพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัด ที่กองทัพบกกาหนด มี
แนวทางการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพดังนี้
๑. ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่กับบุคลากรในโรงเรียน
๒. สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งเข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้ จริง
๓. ติดต่อประสานงานกับหน่วยเหนือและหน่วยข้างเคียงอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนางาน ประกันคุณภาพ
ให้มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๒๑

๔. บุคลากรในสานักงานประกันคุณภาพต้องมีความรอบรู้พัฒนาตนเองศึกษาข้อมูลงาน ประกัน
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
๕. ให้คาแนะนา ติดตามและช่วยเหลือการดาเนินงานของคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
คุณสมบัติของบุคลากรในสานักงานประกันคุณภาพ
๑. มีประสบการณ์การสอน/ การทางานภายใน รร.วศ.ทบ.ไม่ต่ากว่า ๕ ปีหรือเป็น ผู้บริหาร
๒. ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา หรือเคยทาหน้าที่เป็นผู้ประเมิน คุณภาพการศึกษา
๓. มีความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๔. มีความเชื่อมั่นในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๕. มีความเข้าใจกระบวนการทางานของสถานศึกษา
วิสัยทัศน์ “ มุ่งสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการจัด การศึกษาที่มี
ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม”
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบก
รร.วศ.ทบ.ได้จัดทา ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์ทหารบกไว้
๓ ขั้น ประกอบด้วย
๑. ขั้นตอนที่ ๑ ปัจจัยนาเข้า (INPUT) /ข้อมูลเริ่มต้น
๒. ขั้นตอนที่๒ กระบวนการ (PROCESS) /การดาเนินงาน
๓. ขั้นตอนที่๓ ผลลัพธ์(OUTPUT) /ผลการประเมิน
ในแต่ละขั้นตอนได้วางกลไกในการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตรวจสอบ ได้
และมีการประเมินระบบทุกขั้นตอนเพื่อให้เป็นไปตามคุณภาพที่ต้องการ ตามแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทบ. และ ทบ.โดยทุกขั้นตอนจะมีความสัมพันธ์สอดคล้องและต่อเนื่องกัน
ตาม ผังที่กาหนดดังนี้
ปัจจัยนาเข้า

กระบวนการ

ผลลัพธ์

( INPUT )

( PROCESS )

( OUTPUT )

การปรับปรุงและพัฒนาจากผลการประเมิน

เมื่อดาเนินการไปจนครบทุกขั้นตอนแล้ว ต้องจัดให้มีการประเมินผลการดาเนินการว่า เป็นไปตาม
ผลลัพธ์ที่ต้องการหรือวัตถุประสงค์ของรร.วศ.ทบ. หรือไม่ มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุง แก้ไข และกาหนด
แนวทางในการพัฒนา โดยนามาเข้าดาเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามขั้นตอนที่ ๑ ใหม่ ซึ่ง
อาจจะมาเริ่มที่ปัจจัยนาเข้าหรือมาเริ่มที่กระบวนการก็ได้ถ้าปัจจัยนาเข้าไม่เปลี่ยนแปลง

๒๒

ปัจจัยนาเข้า (INPUT) /ข้อมูลเริ่มต้น ประกอบด้วย มาตรฐานและตัวบ่งชี้ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการและหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก ที่ยศ.ทบ.
กาหนดให้ได้แก่
มาตรฐานที่๑ คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่๒ คุณภาพครู อาจารย์ และ บุคลากรสนับสนุน การศึกษา
มาตรฐานที่๓ การพัฒนาหลักสูตรและ คุณภาพการเรียนการสอน
มาตรฐานที่๔ การสร้างผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ การนามาใช้ประโยชน์
มาตรฐานที่๕ การบริการทางวิชาการ
มาตรฐานที่๖ การปลูกฝังอุดมการณ์ ทหารและการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี
มาตรฐานที่๗ การบริหารจัดการและ การพัฒนาสถานศึกษา
กระบวนการ(PROCESS) /การดาเนินงาน ประกอบด้วย
๑. การจัดทาและกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ. โดยกาหนดให้มี
แผนงานและโครงการรองรับการดาเนินงานในแต่ละ มาตรฐาน
๒. การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.วศ.ทบ.เพื่อเป็นแนวทางใน การดาเนินงาน
๓.การแต่งตั้งคณะกรรมการในการดาเนินงานของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
๓.๑ คณะกรรมการสภา รร.วศ.ทบ.
๓.๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ.
๓.๓ คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา รร.วศ.ทบ.
๓.๔ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
๓.๕ คณะทางานในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
๔.การดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งานริเริ่ม/งานที่ได้รับมอบหมายจาก หน่วยเหนือ
๕.การจัดทารายงานการประเมินตนเองของ รร.วศ.ทบ.
ผลลัพธ์(OUTPUT) /ผลการประเมิน ประกอบด้วย
๑. การประเมินหลักสูตร นาผลมากาหนดแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
๒. การประเมินกิจกรรมต่างๆในโครงการและแผนงานที่กาหนดนาผลมากาหนด แนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนา
๓. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ รร.วศ.ทบ.นาผลมากาหนดแนวทาง ในการปรับปรุง
พัฒนา
๔. การประเมินคุณภาพภายใน รร.วศ.ทบ.จากคณะกรรมการ ทบ. เพื่อนาผลมา กาหนดแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ในปีต่อไป
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บทที่๓
คาจากัดความที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
นิยามศัพท์ ไดมาจากคาบัญญัติศัพท์ ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา(สกอ.) หนังสืออภิธานศัพท์การประกันคุณภาพการศึกษา และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของ
กองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๕๔ และระดับต่ากว่าปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕ ของ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และคู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา รร.เหล่า/สาย
วิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก ประจาปี๒๕๕๖ ดังนี้
การศึกษา (Education)
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้ างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)
หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดาเนินงานในแต่ละ
องค์ ประกอบคุ ณภาพ/มาตรฐาน ตามตั วบ่ ง ชี้ที่ กาหนด เพื่อ เป็ นหลักประกัน แก่ผู้ มีส่ วนเกี่ ย วข้ องและ
สาธารณชนให้มั่นใจว่า สถานศึกษานั้น ๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance)
หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือ โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance)
หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
จากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) บุคคล หรือ
หน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)
หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของการดาเนินงานตามระบบและกลไกควบคุมคุณภาพโดย
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่ส่งผลต่อคุณภาพตามดัชนีบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Assessment)
หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาที่ กระทรวงศึกษาธิการประกาศ สาหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระทาโดย
บุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือ โดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษาการควบคุมคุณภาพ
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(Quality Control) หมายถึง การมีระบบและกลไกในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ/มาตรฐาน เพื่อกากับการ
ดาเนินงานของสถานศึกษา ให้ได้ผลตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่ กาหนดการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit)
หมายถึง การตรวจสอบว่าสถานศึกษามีระบบและกลไกกากับการควบคุมคุณภาพ ได้ปฏิบัติและมีผลการปฏิบัติ
ตามระบบและกลไกดังกล่าว
การประเมินคุณภาพภายนอก (External Quality Assessment)
หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาซึงกระทาโดยสานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ ผู้ประเมิน
ภายนอก
การประเมินกัลยาณมิตร (Amicable Assessment)
หมายถึง การประเมินคุณภาพตามปรัชญาและแนวปฏิบัติการประเมิน เพื่อเรียนรู้และพัฒ นาคุณภาพ
ที่เป็นกระบวนการสัมพันธ์เชื่อมโยงของสรรพสิ่ง และถักทอความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เข้าใจและเข้าถึงความจริงเชิงคุณค่าแบบองค์รวมด้วยความเป็นกลาง โดยใช้หลัก
กัลยาณมิ ตรธรรมเป็ นพื้น ฐานในการประเมิ น เพื่อพั ฒนาผู้เ รียนและคุณ ภาพการศึก ษา ประกอบด้ว ย
กระบวนการ ๔ ขั้นตอน คือ ขั้นที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนา ขั้นที่ ๒ สร้างความศรัทธาต่อผู้ประเมิน ขั้นที่ ๓ เพียร
ประเมินอย่างกัลยาณมิตร และขั้นที่ ๔ ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนาในส่วนของการประเมินอย่างกัลยาณมิตร ผู้
ประเมินพึงใช้หลักธรรมเพื่อสร้างความศรัทธาความไว้วางใจและความเป็นมิตร ตามกัลยาณมิตรธรรม ๗ ดังนี้
๑) ปิโย : น่ารัก เป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าปรึกษาไต่ถาม
๒) ครุ : น่าเคารพ ประพฤติตนสมควรแก่ฐานะ ทาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ เป็นที่พึ่ง
และรู้สึกปลอดภัย
๓) ภาวนิโย : น่ายกย่อง มีความรู้และภูมิปัญญาแท้จริง เป็นผู้ฝึกอบรมและปรับปรุงตนเอง
อยู่เสมอ
๔) วตฺตาจ : รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จักชี้แจงให้เข้าใจ รู้ว่าเมือ่ ไหร่ควรพูดอะไร อย่างไร
คอยให้คาแนะนาว่ากล่าวตักเตือน เป็นที่ปรึกษาทีด่ ี
๕) วจนกฺขโม : อดทนต่อถ้อยคา พร้อมที่จะรับฟังคาปรึกษาซักถาม คาเสนอแนะ
วิพากษ์ วิจารณ์ อดทนฟังได้ไม่เบื่อไม่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว
๖) คมฺภีรญจ กถ กตฺตา : สามารถอธิบายเรื่องยุ่งยากซับซ้อนให้เข้าใจได้
๗) โน จฏฐาเน นิโยชเย : ไม่แนะนาเรื่องเหลวไหล หรือชักจูงไปในทางที่เสือ่ มเสีย
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การประเมินเพื่อยืนยันสภาพจริง (Authentic Assessment for Verification)
หมายถึง การประเมินที่ผู้ประเมินใช้วิธีสังเกต หรือ สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือศึกษาจากเอกสาร
โดยเอกสารที่ใช้ต้องเป็นเอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานจริง หรือ เป็นเอกสารที่ได้รับการรับรองความถูกต้องจาก
สถานศึกษา เพื่อแสดงถึงการประเมินจากสภาพจริง หรือการประเมินเชิงประจักษ์
การประเมินการสอน (Teaching Assessment)
หมายถึง การวัดผลของกระบวนการสอนด้วยเครื่องมื อที่มีคุณภาพ และนาผลที่ได้มาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานการศึกษา โดยให้นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ มีส่วนร่วมเพื่อตัดสินคุณค่าของการสอน เครื่องมือที่
ใช้ในการประเมินการสอนที่สาคัญ ได้แก่ แบบตรวจสอบรายการแบบสอบถามปลายเปิด แบบมาตรประเมินค่า
เชิงตัวเลข หรือ กราฟิก
การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - learning)
หมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีการกาหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ลาดับเนื้อหากิจกรรมการเรียนการ
สอน และการวัดผลประเมินผลที่ชัดเจน โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวกลางในการนาเสนอเนื้อหาบทเรียน
เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ ผู้ เ รี ย นมี อิ ส ระในการเรี ย นตามความพร้ อ มของตนและเกิ ด การเรี ย นรู้ ต าม
วัตถุประสงค์ที่กาหนด ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหาอาจอยู่ในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการสอนบนเว็บไซต์ หรือ
รูปแบบอื่น เช่น ภาพนิ่งผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดีทัศน์และเสียงโดยต้อ งจัดให้มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน
กลไก (Mechanism)
หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อน หรือ ดาเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด
องค์การหน่วยงาน หรือ กลุ่มบุคคลเป็นผู้ดาเนินงาน
การวิเคราะห์
หมายถึง การตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูล เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล
การวิเคราะห์ต้องอาศัยการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลการวิเคราะห์ระดับองค์กรนามาซึ่งแนวทางการ
จัดการกระบวนการ เพื่อการบรรลุผลลัพธ์ที่สาคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (Students Development Activities)
หมายถึง การสร้างเสริมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ด้วยการให้ความรู้การอบรมและ
เสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งให้คาปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียบพร้อมด้วยความรู้
คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพพลานามัย
เกณฑ์การประเมินคุณภาพ (Criteria of Quality Assessment)
หมายถึง มาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้คุณภาพ ที่พัฒนาจากเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่ง
กาหนดโดยต้นสังกัด หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมิน
คุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
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การทานุบารุง
หมายถึง การให้ความสาคัญและเห็นถึงคุณค่าที่จะต้องดูแลรักษาให้คงอยู่ในสภาพที่ดีมีความสมบูรณ์
ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทางทหาร
หมายถึง แผนงาน กิจกรรม โครงการ ที่ดาเนินงานเกี่ยวเนื่องกับศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร ในการอนุรักษ์สืบสานเผยแพร่และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทยประวัติศาสตร์ไทย
ที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานของสถาบัน
การพัฒนาครู อาจารย์
หมายถึง การที่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ ทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมพัฒนา สามารถนาองค์
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งในการจัดการเรียนการสอน การผลิต
สื่อ การบริหารจัดการ หรือการใช้ประโยชน์อื่น ๆ
การพัฒนาตามจุดเน้น และจุดเด่นของสถาบัน
หมายถึง ผลการดาเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ ของสถาบันที่ส่งผลสะท้อน
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานตามวัตถุประสงค์และอัตลักษณ์ ของสถาบัน
แล้วนามาสู่การดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อก่อให้เกิดผลการพัฒนาสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม
รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนนาไปสู่การได้รับการยกย่องในระดับกองทัพ ระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
หมายถึง การปฏิบัติตามค่านิยมทางทหารในทางที่ดีงามโดยปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นแบบแผนเป็นเรื่อง
ที่ทหารทุกคนควรทา เป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญที่ทหารทุกคนควรปฏิบัติ เช่น การทาความเคารพการแต่ง
เครื่องแบบ การมีระเบียบวินัย เป็นต้น
ขนบธรรมเนียมประเพณี
หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของ
ชุมชนท้องถิ่น ภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องถึงศรัทธาความเชื่อและค่านิยม เพื่อให้สามารถนามาปฏิบัติอย่าง
เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น กิจกรรมวันไหว้ครู วันลอยกระทง วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่เป็นต้น
คุณภาพการศึกษา (Education Quality)
หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของการจัดการศึกษาตามนโยบายการ
พั ฒ นาการศึ ก ษาของประเทศ ตลอดจน ปณิ ธ านและภารกิ จ เฉพาะในการจั ด การศึ ก ษาของแต่ ล ะ
สถาบันการศึกษา หรืออาจกล่าวได้ว่า คุณภาพการศึกษา คือ การได้มาซึ่งผลผลิตทางการศึกษาตาม
เป้าประสงค์ที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและปณิธาน ตลอดจนภารกิจเฉพาะของสถาบันการศึกษานั้น
ๆ
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อาจารย์
หมายถึง ข้าราชการ และบุคลากร ซึ่งทาหน้าที่ด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันการศึกษา
ครู (Teacher)
หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรวิชาชีพ ซึ่งทาหน้าที่หลักด้านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา
ครูฝึก/ ครูทหาร (Military Trainers/Military Teacher)
หมายถึง นายทหารสัญญาบัตร/ประทวน ซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการฝึกศึกษาทางทหารและส่งเสริม
การเรียนรู้ของนักเรียนทหารด้านวิทยาการทหารและทักษะทางทหาร
คุณลักษณะทางทหาร
หมายถึง ลักษณะทางทหารที่พึง ประสงค์ตามหลักสูตรกาหนด ซึ่ง ครอบคลุมด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถเสียสละเพื่อประเทศชาติและราช
บัลลังก์ รวมทั้งดารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้วิชา
พื้นฐานวิชาการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ มีวินัยทหาร และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มีภาวะผู้นา
ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตสานึกในความเป็นทหารและรู้รักสามัคคี มีความเข้มแข็ง
อดทน และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ดารงตนอยู่ในหลักธรรมศาสนา ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม
งานวิจัย
หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชาเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือ เป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน ต้อง
มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เน้นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล โดยนับ
กิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้ ๑) มีเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ๒) ระบุปัญ หา ๓) มี
วิธีดาเนินการ ๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล ๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการนาความรู้ที่ได้จากการ
ดาเนินการไปใช้ประโยชน์
งานสร้างสรรค์
หมายถึง เป็นงานที่เสริมสร้างความรู้ ผลงานวิชาการ (ไม่จาเป็นต้องเป็นงานวิจัย ) ที่มีการศึกษา
ค้นคว้า หรือ แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี หรือ งานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการเสริมสร้างองค์ความรู้
หรือ วิธีการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือ แสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือ แสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง สิ่งประดิษฐ์ ผลงานศิลปะและผลงานออกแบบที่มี
คุณค่าและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นามาใช้ประโยชน์
หมายถึง งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ /
โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึง การนาไปใช้จน
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ก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
นายทหารปกครอง (Military Guardian)
หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรซึ่งทาหน้าที่กากับดูแลระเบียบวินัย ตลอดจนแบบธรรมเนียมทหาร
ของนักเรียนทหาร
บุคลากรทางการศึกษา (Education Personnel)
หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง ผู้สนับสนุนการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่ทาหน้าที่
ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษา
ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ
แบบธรรมเนียมทหาร
ได้แก่ บรรดา กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง คาแนะนา คาชี้แจง และสรรพหนังสือต่าง ๆ ที่
ผู้บังคับบัญชาได้ออกหรือได้วางไว้เป็นหลักฐานให้ทหารปฏิบัติ ซึ่งรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของ
ทหารทั้งที่เป็นและไม่เป็นลายลักษณ์อักษร
ปรัชญาของสถาบัน (Institute Philosophy)
หมายถึง ผลรวมของระบบความคิดที่ได้ไตร่ตรองและวิเคราะห์เกี่ยวกับความเป็นสถาบันการศึกษา
การสรางสรรค์และบุกเบิกองค์ความรู้ และการพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นความคิดหรือการสร้าง
แนวคิดที่กว้างขวางพอที่จะครอบคลุมประสบการณ์ของคนจานวนมากได้
ปณิธาน (Aim)
หมายถึง ความมุ่งมั่นตั้งใจในเรืองใดเรื่องหนึ่งที่จะทาให้ปรัชญาบรรลุผล
เป้าหมาย (Goal)
หมายถึง สิ่งที่จะทาให้สาเร็จในแต่ละงานอยู่ในกรอบของการตั้งความปรารถนา ภาระหน้าที่ และ
ความมุงหมายที่สถาบันกาหนด
เป้าประสงค์
หมายถึง สภาพในอนาคต หรือ ระดับผลการดาเนินงานที่องค์กรต้องการให้บรรลุความประสงค์ที่
เป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้าประสงค์ คือ ความมุ่งหมายปลายทางซึ่งชี้นาการดาเนินงานตามเจตนา
ความปรารถนา มักเรียกวา “เป้าหมาย” ซึ่งประกอบด้วย ตัวเลข หรือ ช่วงของตัวเลขเป็นการคาดการณ์ข้อมูล
เชิงเปรียบเทียบ หรือ ข้อมูลเชิงพยากรณ์
ประสิทธิภาพ (Efficiency)
หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติง านที่ทาให้เกิดประสิ ทธิผลโดยมีผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน
ดาเนินการที่สิ้นเปลืองทรัพยากรน้อยที่สุด หรือด้วยวิธีการที่ประหยัดที่สุด
ประสิทธิผล (Effectiveness)
หมายถึง ผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผนดาเนินการจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Education Quality Development Plan)
หมายถึง แผนพัฒนาการศึกษาของสถาบัน เป็นแผนที่จัดทาอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลของ
สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สมบูรณ์ครอบคลุมการพัฒนา
ทุกกิจกรรมที่เป็นส่วนประกอบหลักของการจัด การศึกษา และเป็นที่ยอมรับรวมกันจากทุกฝายที่เกี่ยวข้อง
นาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของกิจกรรมที่กาหนดอย่างสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และมาตรฐาน
หลักสูตร
แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
หมายถึง แผนการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว รวมทั้งรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และช่วงเวลาที่ต้องทาให้สาเร็จ เมื่อมีการกาหนดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และเป้าประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว การจัดทาแผนปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สาคัญอย่างยิ่งใน
การวางแผนเพื่อให้มีความเข้าใจและนาไปปฏิ บัติทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การนาแผนปฏิบัติงานไป
ดาเนินงานครอบคลุมถึงการสร้างตัวชี้วัดให้สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานตาง ๆ ในการนาแผนไปปฏิบัตินั้น
อาจจาเป็นต้องให้การฝึกอบรมเฉพาะทางแก่บุคลากรหรืออาจจาเป็นต้องมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย
แผนปฏิบัติการประจาปี (Annual Action Plan)
หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดาเนินงานภายในหนึ่งปี เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลง
สู่ภาคปฏิบัติเพื่อให้เกิดการดาเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้อง
ดาเนินการในปีนั้น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความสาเร็จของโครงการ หรือ กิจกรรม
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือ หัวหน้าโครงการ งบประมาณในการ
ดาเนินงาน รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดาเนินโครงการที่ชัดเจน
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง/ผู้เรียนเป็นสาคัญ (Student Center)
หมายถึง การให้ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญ ในกิจกรรมการเรียนรู้ ทาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ทักษะ และ
ประสบการณ์ ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด
นวัตกรรม (Innovation)
หมายถึง การทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญเพื่อการปรับปรุงหลัก สูตร บริการ และกระบวนการ
รวมทั้งสร้างคุณค่าใหม่สาหรับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิดกระบวนการ
เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจเป็นของใหม่หรือนามาปรับใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใหม่
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)
หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทาให้องค์กรประสบความสาเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตาม
เป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐานของความสาเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุป
วิธีปฏิบัติ หรือ ขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
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ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
หมายถึง บทความวิชาการ ตารา หรือ หนังสือ ที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรอง
คุณภาพแล้ว ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Papers) ตารา(Textbook) หรือหนังสือ
(Books) ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มีข้อความรู้ที่สะท้อน
มุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทาในรูปของ
บทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน
- ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมดของรายวิชา หรือ เป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูต รก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่
เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการและ/หรือ ผู้อ่าน
ทั่วไป โดยไม่จาเป็นต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตร หรือ ต้องนามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใด
วิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที มั่นคง และให้ทัศนะ
ของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิดและสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้น ๆ และ/หรือ
สาขาวิชาที เกี่ยวเนื่อง
พันธกิจ (Function)
หมายถึง หน้าที่โดยรวมขององค์กร เป็นการตอบคาถามที่ว่า “องค์กรต้องการบรรลุอะไร” พันธกิจ
อาจกาหนดโดย ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ ตลาดเป้าหมายที่องค์กรให้บริการความสามารถที่โดดเด่นของ
องค์กร หรือเทคโนโลยีที องค์กรใช้ พันธกิจของสถาบัน (InstitutionalMission) หมายถึง การนาความรู้
ประสบการณ์จากการบริหารวิชาการ มาใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งสามารถวัดได้และเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ประสิทธิผลของการใช้บริการวิชาการนั้น จะต้องสอดคล้องกับพันธกิจตามกฎหมาย
ภารกิจ (Mission)
หมายถึง ขอความที่แสดงความตั้งใจในความปรารถนา หรือ ความมุ่งหมายของสถาบันบ่งชี้เหตุผลการ
ดารงอยู่ของสถาบัน ซึ่งเป็นเหตุผลที่สังคมให้การสนับสนุนและยอมรับ ภารกิจของสถาบันมีลักษณะเป็นทั้ง
สาระ และความผูกพันรับผิดชอบที่ต้องปฏิบัติสาระสาคัญของภารกิจของสถาบันเกี่ยวของกับ ๑) ความมุ่ง
หมายหลัก ๒) คุณลักษณะเฉพาะของสถาบัน ๓) ประชากรที่มุ่งจะบริการหรือเขตบริการ และความรับผิดชอบ
ต่อท้องถิ่นหรือชุมชน ๔) จุดเน้นสาคัญและความผูกพันต่อหน้าที่๕) เสรีภาพทางวิชาการและความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ ๖) ลักษณะของรูปแบบการบริหาร
ภารกิจ (Task)
หมายถึง ขอบเขตงาน หรือ บทบาทหน้าที่ซึ่งองค์กรต้องทาในลักษณะอาณัติ (mandate)
เพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
สถานศึกษา (Education Institution) หมายถึง หน่วยงานการศึกษา หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
เอกชน ที่มีอานาจหน้าที่หรือ มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา สาหรับในคู่มือนี้ หมายถึง สถาบันการศึกษา
โรงเรียนเหล่า/สายวิทยาการ และหน่วยจัดการศึกษาของกองทัพบก
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สารสนเทศ (Information)
หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีความหมายและมี
ประโยชน์ตามความต้องการของผู้ใช้ ข้อมูลที่ผ่านการเปลี่ยนแปลง หรือ จัดกระทาเพื่อผลของการเพิ่มความรู้
ความเข้าใจของผู้ใช้ ลักษณะของสารสนเทศ จะเป็นการรวบรวมข้อมูลหลาย ๆ อย่าง ที่เกี่ยวข้องกันเพื่อ
จุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีองค์ประกอบ ๕ ส่วน คือ ข้อมูล,การประมวลผล, การจัดเก็บ, เทคโนโลยี
เป็นเครื่องมือที่ ช่วยในการเก็บข้อมูลและสารสนเทศ, ระบบและกลไก (System and Mechanism)
ระบบ (System)
หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่า ต้องทาอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผลออกมา
ตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ โดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนาเข้ากระบวนการ ผลผลิต
และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
วงจรคุณภาพเดมมิ่ง (Deming Cycle : PDCA)
หมายถึง กระบวนการบริหารงานอย่างมีคุณภาพในการดาเนินงานควบคุมคุณภาพ เป็นวงจรพัฒนา
คุณภาพจากการเผยแพร่ของ Deming ซึ่งประกอบด้วย วางแผน (Plan) ปฏิบัติ (Do)ตรวจสอบ (Check)
ปรับปรุงแก้ไข (Action)
- การวางแผน (Plan) กาหนดแผนที สามารถดาเนินการให้บรรลุตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้
มีการกาหนดตัวชี้วัดคุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน โดยพิจารณาทาแผนและเครื่องมือตัดสินที่สอดคล้องและ
ตอบสนองการดาเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์เป็นสาคัญ
- การดาเนินงานตามแผน (Do) สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของสถานศึกษา ให้ปฏิบัติภารกิจที่
ได้วางแผนไว้ โดยอาศัยการดาเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่กาหนดตามแผนด้วยวิถีชีวิตและการทางาน
อย่างมีคุณภาพ
- การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการกากับติดตามประเมินการดาเนินงานตามแผนที่วางไว้
สถานศึกษาจะต้องวิเคราะห์สภาพการดาเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการดาเนินงานและเปรียบเทียบผล
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อตัดสินว่า การดาเนินงานมีคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่ เพราะ
เหตุใด
- การกระทา (Action) เป็นการนาผลการประเมินมากาหนดแนวทางพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและเสริม
จุดแข็ง โดยกาหนดเรื่องที่ต้องการพัฒนาตามความเร่งด่วน และความพร้อมของสถานศึกษา พร้อมทั้งกาหนด
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และห้วงเวลาในการพัฒนาให้ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจตรงกันทั่วทั้งสถานศึกษา
วัฒนธรรม (Culture)
หมายถึง ความเจริญงอกงามที มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึกและความเชื่อ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรม สามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม และผลเกิดจากกิจกรรมและผลผลิตกิจกรรม
ของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดี
จึงควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่าอย่างมั่นคงและมั่นใจ
วัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture)
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หมายถึง พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน หรือ ดาเนินชีวิตของบุคลากรทุกคน ทุกหน่วยในสถานศึกษาไม่
ว่าตนจะรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานในภารกิจใดก็ตาม ทุกคนจะคานึงถึงหรือต้องการทาให้ได้ผลงานที่ดีเสมอ
วารสารวิชาการระดับกองทัพ
หมายถึง วารสารวิชาการที่เผยแพร่ความรู้ภายในกองทัพ หรือ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
ตามมาตรฐานสากลให้เป็นวารสารวิชาการระดับกองทัพ เช่น วารสารกองทัพไทย วารสารสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ วารสารพยาบาลทหารบก วารสารแพทย์ทหารอากาศ
วิสัยทัศน์
หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององค์กรที่ต้องการจะเป็น โดยกาหนดทิศทางอย่างชัดเจนตาม
สภาพที่องค์กรตองการจะเป็น อธิบายทิศทางที่องค์กรมุ่งไป องค์กรตองการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่องค์กร
ตองการ กล่าวได้ว่า วิสัยทัศน์ คือ ภาพในอนาคตขององค์กรที่ผู้นาและสมาชิกทุกคนรวมกันสร้าง ส่งเสริม
สนับสนุน ตามจินตนาการขึ้น โดยมีพื้นฐานอยู่บนความจริง เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ภารกิจ ค่านิยม และ
ความเชื่อ พรรณนาให้เห็นทิศทางขององค์กรอยางชัดเจน มีพลัง ท้าทาย และมีความเป็นไปได้อย่างมุ่งมั่นที จะ
ทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่หรือดีที่สุดให้กับสังคม
วัตถุประสงค์
หมายถึง ขอความที ระบุสิ่งที่ต้องการจะให้เกิดผลในแต่ละกิจกรรม สามารถตรวจวัดพฤติกรรมได
ลักษณะสาคัญของวัตถุประสงค์ คือ ๑) มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง แต่ละวัตถุประสงค์มีผลหนึ่งเดียว ๒)
สามารถวัดและตรวจสอบได้ ๓) ทาความเข้าใจได้ทันที ๔) กาหนดระยะเวลาที่ทางานให้สาเร็จ ๕) มีมาตรฐาน
ที่ยอมรับพฤติกรรม
หน่วยผู้ใช้
หมายถึง ผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ผู้ใช้ผู้สาเร็จการศึกษา หน่วยงานของกองทัพ โดยมีผู้บังคับบัญชา
ของผู้สาเร็จการศึกษาเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจ
อัตลักษณ์ (Identity)
หมายถึง ผลผลิตและคุณลักษณะของผู้เรียนตาม ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ/สภาการศึกษาของสถานศึกษา และหน่วยงานต้น
สังกัด
องค์ประกอบคุณภาพ (Quality Factor)
หมายถึง ปัจจัยหลักในการดาเนินงานของสถาบันที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ปรัชญา
ปณิธาน ภารกิจ และวัตถุประสงค์การเรียนการสอน การพัฒนา และสนับสนุนนักศึกษา การวิจัยการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารและจัดการ

๓๓

บทที่๔
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของ ทบ. (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้

จานวน
ตัวบ่งชี้

ค่าน้าหนัก

๑. คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา

๑.๑ คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๒ ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

๒

๑๐

๒. คุณภาพครู อาจารย์ และ
บุคลากรสนับสนุน
การศึกษา

๒.๑ ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน มีคุณธรรมจริยธรรม
ตามระเบียบวินัยทหารและ จรรยาบรรณวิชาชีพครู
๒.๒ ครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้หรือประสบการณ์

๒

๑๕

๓. การพัฒนาหลักสูตรและ
คุณภาพการเรียนการสอน

๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖

การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล
การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
การนาผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนการสอน
๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงาน ทางวิชาการ /
งานวิจัยงาน/สร้างสรรค์ และการนามาใช้ประโยชน์

๖

๓๐

๑

๑๐

๕. การบริการทางวิชาการ

๕.๑ การบริการทางวิชาการตามชานาญและความพร้อมของ
สถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม

๑

๕

๖. การปลูกฝังอุดมการณ์
ทหารและการเสริมสร้าง
ความ เป็น พลเมืองที่ดี

๖.๑ การปลูกฝังอุดมการณ์ทหาร และเสริมสร้าง
ความเป็นพลเมืองที่ดี

๑

๕

๗. การบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษา

๗.๑
๗.๒
๗.๓
๗.๔
๗.๕

๕

๒๕

๑๘

๑๐๐

๔. การสร้างผลงานทาง
วิชาการ/ งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์และ การนามาใช้
ประโยชน์

แผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
รวม

๓๔

ผังมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนหน่วยและเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑. คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา

๒. คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากร
สนับสนุนการศึกษา

๑.๑ คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๒ ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

๒.๑ ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ
มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน มีคุณธรรมจริยธรรมตาม
ระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
๒.๒ ครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน
การศึกษา ได้รับการเพิ่มพูนความรู้หรือ
ประสบการณ์

คุณภาพการศึกษา

๔. การสร้างผลงานทางวิชาการ/
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และ
การนามาใช้ประโยชน์
๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการสร้าง
ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และการนามาใช้ประโยชน์

๓. การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพ
การเรียนการสอน
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖

การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล
การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
การนาผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้
ในการเรียนการสอน

๗. การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๗.๑ แผนการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา
๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
๗.๓ การจัดการความรู้ในสถานศึกษา
๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารด้านการเงินและงบประมาณ
๗.๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

๕. การบริการทางวิชาการ

๕.๑ การบริการทางวิชาการตามชานาญ
และความพร้อมของสถานศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม

๖. การปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็น
ทหารและเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี
๖.๑ การปลูกฝังอุดมการณ์ทหารและ
เสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี

๓๕

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
(๑) ตัวบ่งชี้ ๑.๑ คุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามจุดมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของหน่วยใช้สอดคล้อง
กับความต้องการของ ทบ. โดยมีกระบวนการติดตามอย่างเป็นระบบ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ผล
ที่มีมาตรฐาน
จุดมุ่งหมาย : เพื่อประเมินคุณภาพ ผู้สาเร็จการศึกษาว่ามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรหรือไม่อย่างไร และเมื่อไปปฏิบัติงานแล้วได้นาความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ได้จากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของหน่วยหรือไม่ อย่างไร เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีระบบการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา และมีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบดาเนินการ
(๒) มีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
(๓) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
(๔) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานต่อผู้สาเร็จการศึกษา
มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป ทุกหลักสูตร
(๕) มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)
๒. เอกสาร/รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๒.๑ สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายทีก่ าหนดว่าบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร (๐.๕๐ คะแนน)
๒.๒ กาหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการ ในปีต่อไป (๐.๕๐ คะแนน)
๓. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานต่อผู้สาเร็จการศึกษา
(๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๒.๑ แบบประเมินความพึงพอใจ (๐.๕๐ คะแนน)
๒.๓ แบบประเมินความพึงพอใจ ที่ได้รับกลับคืนในแต่ละหลักสูตร แสดงเป็นหลักฐานให้
คณะกรรมการทราบหลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (๐.๕๐ คะแนน)
๔. ร้อยละของหลักสูตรที่มีผลการประเมินความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (๑ คะแนน) (ใช้สูตรการคานวณ ๑.๑.๑ และ ๑.๑.๒ )

๓๖

๕. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินผู้สาเร็จการศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา (๑ คะแนน)
ประกอบด้วย
๕.๑ สรุปหัวข้อ/ประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาที่ได้จากผลการประเมินฯ (๐.๕๐ คะแนน)
๕.๒ การนาผลการประเมินความพึงพอใจ ไปกาหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/
การจัดการเรียนการสอนในปีต่อไป (๐.๕๐ คะแนน)
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ แผนงาน/โครงการ ต้องกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน กาหนดหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาการติดตามหลังจบการศึกษาของแต่ละหลักสูตร และวิธีการติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
การกาหนดห้วงเวลาการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา (ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๑.๑)
เกณฑ์ที่ ๓ หัวข้อการประเมินความพึงพอใจให้มีความครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านความรู้
ความสามารถทางด้านวิชาการ ๒) ด้านทักษะพื้นฐานในการทางาน ๓) ด้านบุคลิกภาพและคุณธรรมจริยธรรม
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
จานวนแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้รับกลับคืนแต่ละหลักสูตร (ใช้แนวทางตามตาราง
๑.๑.๒ ) โดยนามาแสดงเป็นตัวอย่างให้คณะกรรมการทราบหลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (ผู้บังคับบัญชา ๕ ฉบับ
เพื่อนร่วมงาน ๕ ฉบับ) กรณีที่ใช้การประเมินแบบ online แสดงข้อมูลให้คณะกรรมการทราบด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ แต่ต้องสามารถระบุผู้รับการประเมินเป็นรายบุคคลได้
เกณฑ์ที่ ๔ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละหลักสูตรอยู่ในระดับดีขึ้นไป (คะแนน  ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) ทุกหลักสูตร (ใช้สูตรการคานวณ ๑.๑.๑ )
การแปลงเป็นคะแนน ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๑๐๐ ของจานวน
หลักสูตรทั้งหมด เท่ากับ ๑ คะแนน (ใช้สูตรการคานวณ ๑.๑.๒ )
คะแนนเฉลี่ย หมายถึง คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่
มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร
แนวทาง/ตัวอย่างการจัดทาข้อมูล สูตรการคานวณและเกณฑ์การให้คะแนน
ตาราง ๑.๑.๑ ห้วงเวลาการจัดเก็บข้อมูลการติดตามผู้สาเร็จการศึกษา (เกณฑ์ที่ ๑)
หลักสูตร
หลักสูตร
ทีจ่ บการศึกษาใน
ระหว่างวันที่

ปี ๒๕๖๐
๑ ต.ค.๕๙
ถึง
๓๑ มี.ค.๖๐

ปีงบประมาณที่จดั ทารายงานการประเมินตนเอง
ปี ๒๕๖๑
ปี ๒๕๖๒
ปี ๒๕๖๓
๑ เม.ย.๖๐
๑ ต.ค.๖๐
๑ ต.ค.๖๑
ถึง
ถึง
ถึง
๓๐ ก.ย.๖๐
๓๐ ก.ย.๖๑
๓๐ ก.ย.๖๒

ปี ๒๕๖๓
๑ ต.ค.๖๒
ถึง
๓๐ ก.ย.๖๓

๓๗

ตาราง ๑.๑.๒ ร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนในแต่ละปี (เกณฑ์ที่ ๓)
ปีงบประมาณ
ร้อยละของแบบสอบถามที่ได้รับคืนต่อจานวน
ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้จากการกาหนดขนาด
ตัวอย่าง/การคานวณขนาดตัวอย่าง

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

๗๐

๗๕

๘๐

๙๐

๑๐๐

แนวทางการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

จากปัญหาที่สถานศึกษามีผู้สาเร็จการศึกษาจานวนมากและอัตราการได้แบบสอบถามความพึงพอใจที่
ได้กลับคืนมีค่อนข้างต่ารวมทั้ง การเก็บข้อมูลมีข้อจากัดด้านเวลา คนและงบประมาณในการติดตามทาให้เป็น
ภาระแก่สถานศึกษาค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงควรพัฒนาแนวทางการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาโดย การกาหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง แทนการเก็บข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาทุกนาย โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ในการดาเนินการ
และการนามาใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างแท้จริง ลดภาระกับสถานศึกษา เพื่อนาทรัพยากรไปใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานแทน ในการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แนะนา ไว้ ๒ วิธี ดังนี้

๓๘

วิธีที่ ๑ ใช้ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง
ตาราง ๑.๑.๓ ตารางสาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง
ขนาด
ประชากร

ขนาด
ขนาด
ตัวอย่าง ประชากร

ขนาด
ขนาด
ตัวอย่าง ประชากร

ขนาด
ขนาด
ตัวอย่าง ประชากร

ขนาด
ขนาด
ขนาด
ตัวอย่าง ประชากร ตัวอย่าง

10

10

100

80

280

162

800

260

2,800

338

15

14

110

86

290

165

850

265

3,000

341

20

19

120

92

300

169

900

269

3,500

346

25

24

130

97

320

175

950

274

4,000

351

30

28

140

103

340

181

1,000

278

4,500

354

35

32

150

108

360

186

1,100

285

5,000

357

40

36

160

113

380

191

1,200

291

6,000

361

45

40

170

118

400

196

1,300

297

7,000

364

50

44

180

123

420

201

1,400

302

8,000

367

55

48

190

127

440

205

1,500

306

9,000

368

60

52

200

132

460

210

1,600

310

10,000

370

65

56

210

136

480

214

1,700

313

15,000

375

70

59

220

140

500

217

1,800

317

20,000

377

75

63

230

144

550

226

1,900

320

30,000

379

80

66

240

148

600

234

2,000

322

40,000

380

85

70

250

152

650

242

2,200

327

50,000

381

90

73

260

155

700

248

2,400

331

75,000

382

95

76

270

159

750

254

2,600

335

100,000

384

ที่มา : ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,๒๕๔๓)
วิธีที่ ๒ ใช้สูตรการคานวณขนาดตัวอย่าง
สูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,๒๕๔๓)

เมื่อ

จานวนกลุ่มตัวอย่าง
ความคลาดเคลื่อนของขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากร
จานวนแบบสอบถามที่ได้รับคืน ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๑.๒

๓๙

ตัวอย่าง การคานวณหาขนาดตัวอย่าง
จานวนแบบสอบถามที่ต้องได้กลับคืน

เปิด / ปิด
การศึกษา

หลักสูตร

๑. นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า กง.

๑ ต.ค.๕๙ –
๓๑ ต.ค.๕๙
๒. นายสิบชั้นต้น
๖ ต.ค.๕๙ –
๒๘ พ.ย.๕๙
๓. นายทหารปลัดบัญชี
๑๓ ต.ค.๕๙ –
๒๖ ธ.ค.๕๙
๔. เสมียนงบประมาณ
๓ พ.ย.๕๙ ๑๒ ธ.ค.๕๙
๕. ปฐมนิเทศนายทหารการเงิน
๕ ม.ค.๖๐ –
๖ ก.พ.๖๐
๖. ผู้บริหารงานการเงิน
๑๒ ม.ค.๖๐ –
๑๓ ก.พ.๖๐
๗. นายทหารปลัดบัญชีระดับ
๙ ก.พ.๖๐ –
บริหาร
๑๐ เม.ย.๕๙
๘. ชั้นนายร้อย
๒๐ เม.ย.๕๙ –
๑๗ ก.ค.๖๐
๙. ชั้นนายพัน
๒๗ เม.ย.๖๐ –
๒๑ ส.ค.๖๐
๑๐. นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า กง.
๑ พ.ค.๕๙ –
๓๐ ก.ย.๖๐
๑๑. นายสิบชั้นต้นสาหรับ
๑ ก.ค.๕๙ –
กองหนุน
๑๘ ส.ค.๖๐
๑๒. นายทหารสัญญาบัตรการเงิน
๑๓ ก.ค.๖๐ –
บรรจุใหม่
๒๔ ก.ค.๖๐
๑๓.พัฒนาสัมพันธ์การบริหารทรัพยากร ๒๓ ก.ค.๖๐–
(พ.ส.ท.)
๑๘ ก.ย.๖๐
รวมผู้สาเร็จการศึกษา/ได้แบบสอบถามคืนทั้งหมด

จานวน
ปี ๖๐
จานวนผู้ ขนาดตัวอย่าง
ระยะเวลา
(๗๐%)
เข้ารับ
ที
ส
่
ง
่
(สป.)
๑ ต.ค.๕๙
การศึกษา แบบสอบถาม

ปี ๖๑
ปี ๖๒
ปี ๖๓
ปี ๖๔
(๗๕%)
(๘๐%)
(๙๐%)
(๑๐๐%)
๑ เม.ย.๖๐ ๑ ต.ค.๖๐ ๑ ต.ค.๖๑ ๑ ต.ค.๖๒
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง
๓๑ มี.ค.๖๐ ๓๐ ก.ย.๖๐ ๓๐ ก.ย.๖๑ ๓๐ ก.ย.๖๒ ๓๐ ก.ย.๖๓

๕

๖๕

๒๕

๘

๓๕

๑๔

๑๑

๔๘

๑๙

๖

๕๐

๑๙

๕

๔๐

๑๕

๕

๔๐

๑๕

๙

๕๐

๒๐

๑๓

๓๗

๑๔

๑๗

๔๐

๑๖

๒๖

๖๕

๒๕

๘

๖๐

๒๓

๒

๒๒

๙

๙

๕๑

๒๐

๖๐๓

๒๓๔

รวมผู้สาเร็จการศึกษา/ได้แบบสอบถามคืน
ในห้วงเวลาเก็บข้อมูล ตามตาราง ๑.๑.๑

๑๘

๑๙

๒๐

๒๓

๒๕

๑๐

๑๑

๑๑

๑๓

๑๔

๑๓

๑๔

๑๕

๑๗

๑๙

๑๔

๑๔

๑๕

๑๗

๑๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๔

๑๕

๑๐

๑๑

๑๒

๑๔

๑๕

๑๔

๑๕

๑๖

๑๘

๒๐

๑๐

๑๑

๑๑

๑๓

๑๔

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๖

๑๘

๑๙

๒๐

๒๒

๒๕

๑๖

๑๗

๑๘

๒๑

๒๓

๖

๗

๗

๘

๙

๑๔
๑๖๔

๑๕
๑๗๖

๑๖
๑๘๖

๑๘
๒๑๒

๒๐
๒๓๔

๗๕

๙๖

๑๘๖

๒๑๒

๒๓๔

หมายเหตุ ตัวอย่างนี้ ได้ใช้จาลองสถานการณ์ว่ามีการเปิดหลักสูตรเดิมทุกปี เปิดในห้วงเวลาเดียวกันทุกปี
และมีจานวนผู้สาเร็จการศึกษาเท่าเดิมทุกหลักสูตรทุกปี
คาอธิบายเพิ่มเติม
ใช้ข้อ มูล ๑ ต.ค.๕๙ ถึ ง ๓๐ ก.ย.๖๐ มี จานวนผู้ส าเร็ จการศึก ษา ทั้ ง หมด ๖๐๓ นาย ใช้ต าราง
สาเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน ในการกาหนดขนาดตัวอย่าง เท่ากับ ๒๓๔ นาย

๔๐

นามากระจาย โดยเฉลี่ยจากจานวนผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร จะได้ข้อมูลขนาดตัวอย่างของ
แต่ละหลักสูตร เมื่อได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนการสุ่มเพื่อจะได้ตัวแทนผู้สาเร็จการศึกษาที่
เหมาะสม
แบบสอบถามที่ได้รับคืนจะต้องเท่ากับกลุ่มขนาดตัวอย่าง แต่การปฏิบัติจริงมีข้อจากัด จึงได้อนุโลม
ให้ใช้อัตราการได้กลับคืนครบได้แต่จะมีการพัฒนาจานวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนให้สูงขึ้นจนครบหรือได้
มากที่สุดต่อไปในแต่ละปี ตามตารางที่ ๑.๑.๒ ต่อไปแล้วนามาคานวณจานวนแบบสอบถามที่จะต้องได้รับ
กลับคืนในปีนั้น ว่ากาหนดให้เป็นร้อยละเท่าใด ตัวอย่าง ปี ๒๕๖๐
ในปี ๒๕๖๐ - มีผู้จบการศึกษา รวมทุกหลักสูตร
=
๖๐๓ นาย
- จากการใช้ตารางกาหนดขนาดตัวอย่าง
=
๒๓๔ นาย
- ห้วงเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ปี ๒๕๖๐ ตามตารางที่ ๑.๑.๑
มี ๖ หลักสูตร จานวนกลุ่มตัวอย่างรวม
=
๗๕ นาย
ดังนั้น จานวนแบบสอบถามที่ได้กลับคืน หลักสูตรที่ ๑- ๖ ในปี ๒๕๖๐ จานวน ๑๘,๑๐,๑๓,๑๔,๑๐ และ
๑๐ ฉบับ ตามลาดับ
หรือจานวนแบบประเมินที่ต้องส่งให้กับหลักสูตรที่ ๑ คือ หลักสูตร นนส.ทบ. ๑ ปี เหล่า กง. ในปี ๖๐=
๑๘ ฉบับ, ในปี ๖๑ ไม่เก็บเพราะจะเข้าวงรอบในปี ๖๒ ปี ๖๒=๒๐ ฉบับ ปี ๖๓ = ๒๓ ฉบับ และ ปี๖๔ ไม่
น้อยกว่า ๒๕ ฉบับ ตามลาดับ
กรณีที่หลักสูตรที่มีผู้เข้ารับการศึกษาไม่ถึง ๒๐ นาย ให้ประเมินประชากรทั้งหมด โดยให้ใช้อัตราการ
ได้กลับคืนในแต่ละปี ตามตาราง ๑.๑.๒
สูตรการคานวณ ๑.๑.๑ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละหลักสูตร (เกณฑ์ที่ ๔)
ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละคน
(ประเมินโดยผู้บังคับบัญชา)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดที่ประเมิน

+

ผลรวมของคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
ของผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละคน
(ประเมินโดยเพื่อนร่วมงาน)
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมดที่ประเมิน

÷๒

สูตรการคานวณ ๑.๑.๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป(เกณฑ์ที่ ๔)

จานวนหลักสูตรที่มีคะแนนคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน

X ๑๐๐

ตัวอย่างการคานวณ
ผลการประเมินมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไปจานวน ๗ หลักสูตร จากจานวน
หลักสูตรทั้งหมดที่ประเมินให้ห้วงเวลาเดียวกัน ๘ หลักสูตร ตามตาราง
หลักสูตร
A
B
C
D
E
F
G
H
คะแนน
๔.๕๔
๔.๒๑
๔.๕๒
๓.๘๙
๓.๙๘
๔.๓๓
๓.๔๙
๓.๙๙
ปานกลาง
ระดับ
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี

๔๑

การคานวณ
ร้อยละของหลักสูตรที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับดีขึ้นไป = (๗ ÷ ๘) x ๑๐๐ =
๘๗.๕๐
เทียบคะแนนร้อยละ ๑๐๐ = ๑ คะแนน ร้อยละ ๘๗.๕๐ เท่ากับ (๘๗.๕๐ ÷ ๑๐๐) = ๐.๘๗ คะแนน

(๒) ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด สอดคล้องกับความ
ต้องการของกองทัพบก
จุดมุ่งหมาย : เพื่อประเมินว่าผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดหรือไม่
อย่างไร โดยผู้สาเร็จการศึกษาประเมินตนเองและผู้ครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมินผู้สาเร็จการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีการกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา ที่สามารถวัดได้ทุกหลักสูตร
(๒) มีการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้สาเร็จการศึกษาทุกนาย ทุกหลักสูตร โดยผู้เรียน
ประเมินตนเองและครู อาจารย์หรือคณะกรรมการเป็นผู้ประเมิน
(๓) ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร ทุกหลักสูตร
(๔) มีการสรุปผลการประเมินและนาผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอนในรุ่นต่อไป
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร
(๑ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ที่
ประเมินโดยผู้เรียนประเมินตนเอง และครู อาจารย์ /อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการที่ สถานศึกษากาหนด
เป็นผู้ประเมิน (๑ คะแนน)
๓. ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร รวมทุกหลักสูตร
ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ ๙๐ ของจ านวนผู้ เ รี ย นทั้ ง หมด ใช้ สู ต รการค านวณ ๑.๒.๑ ( ๒ คะแนน) ใช้
บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๙๐ ของจานวนผู้เรียนทั้งหมด เท่ากับ ๒ คะแนน โดยมี
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
๓ . ๑ ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ผู้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า
(ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๒.๑)
๓.๒ สรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต ร
(ใช้แนวทางตามตาราง ๑.๒.๒)

๔๒

๔. เอกสาร/รายงานสรุปผลการประเมินและแนวทางการนาผลการประเมินฯ ไปปรับปรุง (๑
คะแนน) ประกอบด้วย
๔.๑ สรุปผลการประเมิน (๐.๕๐ คะแนน)
๔.๒ กาหนดแนวทางการนาผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงหลักสูตรและ/หรือการจัดการเรียนการ
สอนในรุ่นต่อไป (๐.๕๐ คะแนน)
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร : ใช้วัดผู้สาเร็จการศึกษาช่วง
ท้ายของหลักสูตรก่อนจบการศึกษาเป็นช่วงเวลาที่สถานศึกษาพิจารณาว่ามีความเหมาะสมก่อนจบการศึกษา
และกลับไปกลับไปปฏิบัติหน้าที่
การกาหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา : สถานศึกษาควรพิจารณานาจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติตามหมายเลข ชกท.ที่ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับ เมื่อสาเร็จ
ตามหลักสูตร(ถ้ามี) มาใช้ ทั้งนี้ การกาหนดคุณสมบัติควรกาหนดให้ครอบคลุม ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้าน
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ ๒) ด้านทักษะพื้นฐานในการทางาน(จากประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติ)
และ ๓) ด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพและคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม หรื อ สรุ ป ว่ า มี Knowledge , Practice/Skill,
Personality/Attitude จึงจะมีความสมบูรณ์
เกณฑ์ที่ ๒ แบบประเมิ นคุ ณ ลัก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ข องผู้ ส าเร็ จ การศึก ษาที่ ไ ด้ รับ กลับ คื นแต่ ล ะ
หลักสูตรแสดงเป็นตัวอย่างให้ทราบหลักสูตรละ ๑๐ ฉบับ (ระบุชื่อผู้สาเร็จการศึกษา) แบ่งเป็นประเมินโดย
ตนเอง ๕ ฉบับ ประเมินโดยครู อาจารย์/อาจารย์ที่ปรึกษา/คณะกรรมการที่สถานศึกษากาหนด ๕ ฉบับ หรือ
หากสถานศึกษาใช้แบบประเมินฉบับเดียวกัน ใช้ ๕ ฉบับได้ กรณีที่สถานศึกษาใช้การประเมินแบบ online ให้
แสดงข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ได้ โดยมีข้อมูลรายบุคคล และข้อมูลสรุป

๔๓

แนวทางการจัดทาข้อมูล สูตรการคานวณและเกณฑ์การให้คะแนน
ตาราง ๑.๒.๑ ตัวอย่าง ตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาแต่ละหลักสูตร (เกณฑ์ที่ ๓)
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของหลักสูตร A

๑) ด้านความรู้
๑.๑ ...........................
๑.๒ ...........................

ผู้เรียน(ตามเลขที่)

คะแนน
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ เฉลี่ย
๕ ๔ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๔.๘๕

๕ ๔ ๓ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕

๕

๔

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๕

๔.๘๐

รวม

๒) ด้านทักษะพื้นฐาน
๒.๑ ..........................
๒.๒ ...........................
รวม

๓) ด้านบุคลิกภาพและ
คุณธรรมจริยธรรม
๓.๑ ...........................
๓.๒ ...........................
รวม

รวม ทั้ง ๓ ด้าน

ตาราง ๑.๒.๒ ตัวอย่างตารางสรุปผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร (เกณฑ์ที่ ๓)
หลักสูตร
จานวนผู้เรียน
ผู้เรียนทั้งหมดแต่ละหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาที่มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ร้อยละ

หลักสูตร A
๔๐

หลักสูตร B หลักสูตร C หลักสูตร D
๕๐
๖๐
๓๐

หลักสูตร E
๑๐๐

รวม
ร้อยละ
๒๘๐

๓๙

๔๙

๕๙

๒๙

๙๗

๒๗๓

๙๗.๕

๙๘.๐

๙๘.๓๓

๙๖.๖๗

๙๗.๐๐

๙๗.๕๐

สูตรการคานวณ ๑.๒.๑ ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
จานวนผู้สาเร็จการศึกษามีผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
จานวนผู้เรียนทั้งหมดทุกหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมิน

X ๑๐๐

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๙๐ จานวนผู้เรียนทั้งหมดทุกหลักสูตรทั้งหมดที่ประเมินเท่ากับ ๒
คะแนน

๔๔

มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู อาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
(๓)ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ครู อาจารย์มีความรู้ด้านวิชาการ มีประสบการณ์ มีความสามารถในการจัดการ
เรียน
การสอนมีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ครู อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และสามารถจัดการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการ บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคน
พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพและมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกาหนด
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีครู อาจารย์ที่มีความรู้ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
มีคุณธรรมจริยธรรมตามระเบียบวินัยทหารและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีระบบในการพัฒนามาตรฐานครูอาจารย์
อย่างต่อเนื่อง และใช้เป็นข้อมูลสาหรับให้ผู้บริหารใช้ในการสรรหาและพัฒนาอาจารย์ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้
ผู้บังคับบัญชา/หน่วยใช้และผู้เข้ารับการศึกษาว่าสถานศึกษามีครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีการกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ ของแต่ละแผนกวิชา
(๒) มีระเบียบ/ข้อกาหนด/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือจรรยาบรรณข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน
(๓) มีฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดงถึง คุณวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ตามมาตรฐานที่กาหนด
(๔) ครู อาจารย์มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่กาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน
(๕) ครู อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร/หลักฐานการกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์แต่ละแผนกวิชา
(๑ คะแนน)
๒. ระเบียบ/คาสั่ง/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน (๑ คะแนน)
๓. ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
ตามมาตรฐานที่กาหนด (ใช้แนวทางตามตาราง ๒.๑.๑และ ๒.๑.๒) (๑ คะแนน)
๔. ร้อยละของครูอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่กาหนด
(๑ คะแนน) ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐ ของครูอาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน เท่ากับ
๑ คะแนน (สูตรการคานวณ ๒.๒.๑)
๕. แบบประเมิ น ตนเองของครู อาจารย์ และผลการประเมิ นตนเองของครู อาจารย์ ( ๑ คะแนน)
ประกอบด้วย

๔๕

๕.๑ แบบประเมินตนเองของครู อาจารย์ตามระเบียบ/คาสั่ง/คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูหรือ
ข้าราชการทหารที่ทาหน้าที่สอน (๐.๕๐ คะแนน)
๕.๒ ผลการสุ่ มการประเมิ น ตนเองของครู อาจารย์ จ านวน ๔ นาย โดยผู้ ประเมิ น (๐.๕๐
คะแนน)
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ กาหนดสมรรถนะ /คุณวุฒิการศึกษา/คุณสมบัติต่างๆ ที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของ
ครูอาจารย์ที่ต้องการ เช่น ด้านการศึกษา การผ่านการอบรมหลักสูตรใดบ้าง , ด้านประสบก ารณ์ ผ่านการ
ทางานในตาแหน่งใด/ประสบการณ์การปฏิบัติงานใดบ้างที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของครูอาจารย์ที่ต้องการ
โดยเมื่อกาหนด มาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะ ของครู อาจารย์แล้วต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา
เพื่อใช้เป็นมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ของแต่ละแผนกวิชา
แนวทางการกาหนดสมรรถนะของครูอาจารย์ในแผนกวิชา : สถานศึกษาอาจกาหนดตามความ
เหมาะสม เช่น กาหนดคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ ทบ.กาหนด หรือจะกาหนดเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ๑)
ความรู้ ๒) ประสบการณ์ และ ๓) คุณธรรมจริยธรรม ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/
สมรรถนะ ได้ตามความเหมาะสม หรืออาจพิจารณานาแนวคิดของ ศาสตราจารย์ David C. McClelland
นักจิตวิทยามหาวิทยาลัย Harvard ที่มี ๕ องค์ประกอบ มาใช้ก็ได้ ได้แก่ ๑) Knowledge : ความรู้ที่เป็น
สาระสาคัญ ๒) Skill : ทักษะ ๓) Self-Concept : เจตคติ ค่านิยม ความคิดความอ่าน ๔) Traits :
บุคลิกภาพลักษณะประจาตัวของบุคคล ๕) Motive/Attitude : แรงจูงใจ/เจตคติ เป็นแรงจูงใจหรือแรงขับ
ภายในที่จะไปสู่เป้าหมายหรือความสาเร็จ หรืออาจใช้แนวคิดอื่นได้ที่จะสะท้อนว่าสถานศึกษามีครู อาจารย์ ที่
มีคุณภาพ เป็นตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น (กรณีที่ใช้ประสบการณ์ ต้องมีประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิชาที่
สอนอย่างน้อย ๑ ปี)
เกณฑ์ที่ ๓ ฐานข้อมูลครู อาจารย์ ที่แสดงถึง คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ ของครู อาจารย์ ตามมาตรฐานที่กาหนด : ควรแสดงข้อมูลให้ครบตามตัวอย่าง หรือมากกว่าที่กาหนด
ได้ โดยแสดงข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามความสะดวกในการใช้งาน เช่น เอกสาร, file ข้อมูล Excel, หรือบันทึกใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
เกณฑ์ที่ ๕ ให้ครู อาจารย์ประเมินตนเองโดยใช้แบบประเมินครู อาจารย์ตามระเบียบ/ข้อกาหนด/
คู่มือจรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ โรงเรียนกาหนด คณะกรรมการจะสุ่มขอดูผลการประเมินตนเอง จานวน ๔ นาย
กรณีที่สุ่มพบหลักฐานการประเมินตนเองครบทั้ง ๔ นาย เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน
แนวทางการจัดทาข้อมูล สูตรการคานวณและเกณฑ์การให้คะแนน
การกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์ ของแต่ละแผนกวิชา สถานศึกษา
สามารถออกแบบการจัดทาข้อกาหนด หลักเกณฑ์ได้ อาจกาหนดเป็นข้อความเรียงเป็นข้อๆ เป็นตาราง เป็น
แผนภูมิพร้อมคาอธิบายได้ ฯลฯ ตามความเข้าใจและความสะดวกในการใช้

๔๖

ตัวอย่างการกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะของครู อาจารย์
ตาราง ๒.๑.๑ ตัวอย่างแนวทางการกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะหลักของครู อาจารย์ รร........................
รายการแต่ละด้าน

มาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะหลักของครู อาจารย์ ที่ทุกคนต้องมี

๑) ความรู้

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

๒) ประสบการณ์

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

๑) ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

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

ด้าน อื่นๆ

ตาราง ๒.๑.๒ ตัวอย่างแนวทางการกาหนดมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะประจาสายงานของครู อาจารย์ รร...........

แผนกวิชา

คุณวุฒิ/ความรู้เฉพาะ

ประสบการณ์เฉพาะ

อื่นๆ

๑. ฝ่าย
อานวยการ

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

๒. ค้นหา
เป้าหมาย

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

๓. ยุทธวิธีวิชา
หลักยิง

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

๔. วิชาหลักยิง

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

๕. วิชาการ
สื่อสาร

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

๖. วิชาอาวุธ

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

๔๗

๗. วิชาทั่วไป

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

๘. วิชายานยนต์ ๑)................................................. ๑).................................................

๒).................................................. ๒).................................................. ..........................................
๙. วิชาปืนใหญ่ ๑)................................................. ๑).................................................
ต่อสู้อากาศยาน ๒).................................................. ๒).................................................. ..........................................

หมายเหตุ ที่มาของชื่อแผนกวิชาใช้ข้อมูลจาก รร.ป.ศป. มาแสดงเป็นตัวอย่าง การกาหนดแผนกวิชาใช้ตาม
โครงสร้างการจัดหน่วยของแต่ละสถานศึกษา

ตาราง ๒.๑.๓ ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลครูอาจารย์ทแี่ สดงถึงคุณวุฒิ ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ ของครู อาจารย์ ตามมาตรฐานที่กาหนดแต่ละแผนกวิชา (เกณฑ์ที่ ๓)
ยศ-ชื่อ สกุล

ตาแหน่ง

วิชาที่สอน

ความรู้/คุณวุฒกิ ารศึกษา
ทางทหาร ทางพลเรือน

ประสบการณ์
การสอน ด้านอื่นๆ

สรุปสมรรถนะตรงตามที่กาหนด
ตรง

ไม่ตรง

หมายเหตุ

สูตรการคานวณ ๒.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่มคี ุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่กาหนด (เกณฑ์ที่ ๔)
จานวนครูอาจารย์ที่มคี ุณสมบัติตามมาตรฐาน/หลักเกณฑ์/สมรรถนะตามที่กาหนด
จานวนครู อาจารย์ที่ปฏิบัติงาน(ตามคาสั่งแต่งตั้งของสถานศึกษา)

X ๑๐๐

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐ ของจานวนครู อาจารย์ที่ปฏิบัติงานเท่ากับ ๑ คะแนน

(๔) ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น
ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นาเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งใน/ต่างประเทศ/
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และมีการนาความรู้กลับมาขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน

๔๘

จุดมุ่งหมาย : เพื่อพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาด้วยการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ อย่างต่อเนื่องทันต่อวิทยาการสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีแผนการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
(๒) ครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย
๑ ครั้ง หรือ  ๑๐ ชั่วโมง /คน/ปี
(๓) มีการนาความรู้ที่ได้รับจากการการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ มาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้ารับการอบรม/ศึกษาทั้งหมด
(๔) มีการประเมินความสาเร็จตามเป้าหมายของแผนงานหรือโครงการฯ และมีการนาผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงการบริหารและพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการบริหารและพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (๑ คะแนน)
๒. ร้อยละของครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ชั่วโมง /คน/ปี ใช้สูตรการคานวณ ๒.๒.๑ ( ๑ คะแนน )
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๕๐ ของจานวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑ คะแนน โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่
๒.๑ บัญชีรายชื่อครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ
(ใช้แนวทางตาม ตาราง ๒.๒.๑)
๒.๒ ตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (ใช้แนวทางตามตาราง
๒.๒.๒)
๓. ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
นาความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ ใช้สูตรการคานวณ ๒.๒.๒ ( ๑ คะแนน ) โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา
ได้แก่
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐ ของจานวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษาทีไ่ ด้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เท่ากับ ๑ คะแนน โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาได้แก่
ตารางสรุปการนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติมมาใช้ประโยชน์ (ใช้แนวทางตามตาราง ๒.๒.๓)
๔. เอกสาร/รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ (๒ คะแนน) ประกอบด้วย
๔.๑ ผลการประเมินแผนงาน/โครงการ โดยเปรียบเทียบผลกับเป้าหมายที่กาหนดว่าบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ อย่างไร (๑ คะแนน)
๔.๒ แนวทางการปรับปรุงพัฒนา พัฒนาแผนงาน/โครงการ ในปีต่อไป (๑ คะแนน)

๔๙

คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ที่ ๒ การเพิ่ มพู นความรู้/ประสบการณ์ ได้ แก่ การอบรม การศึกษาเพิ่มเติม การอบรม
การศึกษาตามหลักสูตร การเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือสัมมนา การศึกษาดูง าน การนาเสนอผลงาน การ
ปฏิบัติหน้าที่พิเศษที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร วิชาที่สอน การพัฒนาทักษะต่างๆ /การบริหารที่สามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการทางานได้ ซึ่งจัดโดยโรงเรียนเองหรือหน่วยงานภายนอก
แนวทางการจัดทาข้อมูล สูตรการคานวณและเกณฑ์การให้คะแนน

ชื่อตาแหน่งที่
บรรจุ

อายุ
ราชการ
(ปี)

๑.

ร.ท. XXX XXX

อจ.รร.ช.กช.

๑๐

ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
(ปี)
√
๒
อจ.แผนกวิชาทุ่นระเบิด
ตาแหน่งที่ปฏิบัติงาน
จริง/ความรับผิดชอบ

บุคลากร
สนับสนุนฯ

รายชื่อ

ครู

ลาดับ

อาจารย์

ตาราง ๒.๒.๑ ตัวอย่างตารางบัญชีรายชื่อครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดทีป่ ฏิบัติงานในปีงบประมาณ
(เกณฑ์ที่ ๒)

๒.
๓.

๑.

ร.ท. XXX XXX

๒.

ร.ต. XXX XXX

บุคลากรฯ
สนับสนุนฯ

รายชื่อ
ครู

ลาดับ

อาจารย์

ตาราง ๒.๒.๒ ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษา (เกณฑ์ที่ ๒)

√

รายการอบรม/ศึกษาฯ (ชั่วโมง)

อบรมครูทหารชั้นสูง ปี งป.๖๐
- เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เข้าร่วมสัมมนา ของ กช.
- เรื่อง แนวทางการคัดเลือกครูอาจารย์
ของ กช. จากผู้มีประสบการณ์สนาม

√

หน่วยงาน
ผู้จัดการ
อบรม/ศึกษาฯ
ยศ.ทบ.

๕ วัน (๔๐ ชม.)

กช.

๒ วัน (๑๖ ชม.)

จานวนชั่วโมง

ตาราง ๒.๒.๓ ตัวอย่างสรุปข้อมูลการนาความรู้ทไี่ ด้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เพิ่มเติมมาใช้ประโยชน์

√

√
√

อื่น ๆ(ระบุ)

เขียนบทความ

สร้างนวัตกรรม

ปรับปรุงการทางาน

ร.ต. XXX XXX

อบรมครูทหารชั้นสูง ปี งป.๖๐
- เรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
เข้าร่วมสัมมนา ของ กช.
- เรื่อง แนวทางการคัดเลือกครูอาจารย์ของ
กช. จากผู้มีประสบการณ์สนาม

ปรับปรุงเอกสารการสอน

๒.

√

รายการอบรม/ศึกษาฯ (ชั่วโมง)

บรรยาย ขยายผลใน รร.

ร.ท. XXX XXX

บุคลากรฯสนับสนุนฯ

๑.

การนาไปใช้ประโยชน์

อาจารย์

รายชื่อ

ครู

ลาดับ

๕๐

สูตรการคานวณ ๒.๒.๑ ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม
อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ชั่วโมง /คน/ปี
จานวนครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทีไ่ ด้รบั การอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม
อย่างน้อย ๑ ครั้ง หรือ ๑๐ ชั่วโมง /คน/ปี
จานวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน

X ๑๐๐

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๕๐ ของจานวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน เท่ากับ ๑
คะแนน
สูตรการคานวณ ๒.๒.๒ ร้อยละของครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ได้รับการอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม
นามาใช้ประโยชน์ (เกณฑ์ที่ ๓)
จานวนครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทีไ่ ด้รบั การอบรม/ศึกษาเพิ่มเติม
แล้วนามาใช้ประโยชน์
จานวนครู อาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาทั้งหมดที่ปฏิบัติงาน

X ๑๐๐

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐ ของจานวนครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการ
อบรม/ศึกษาเพิ่มเติมฯ เท่ากับ ๑ คะแนน

มาตรฐานที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตรและคุณภาพการเรียนการสอน
(๕) ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
คาอธิบาย: สถานศึกษามีหลั กสูตรที่ตรงกับความต้องการของ ทบ. สอดคล้องกั บปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถานศึกษาและหน่วยต้นสังกัด มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกองทัพบกและหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีการดาเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหว่างหน่วยที่เกี่ยวข้อง (หน่วยใช้,หน่วยต้นสังกัดของผู้เรียน) มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบ
เวลาที่กาหนด มีการนาผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยใช้ต่อผู้สาเร็จการศึกษา มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร
จุดมุ่งหมาย : มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างเป็นระบบ
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตรทุกหลักสูตรที่
เปิดสอน
(๒) มีการดาเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
(๓) มีการดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของ ทบ./หน่วย
ที่เกี่ยวข้อง/สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต

๕๑
(๔) หลักสูตรทีเ่ ปิดการศึกษาในปีงบประมาณนั้นจะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี

นับจากวันที่ได้รับอนุมัติครั้งสุดท้าย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๑.๑ เอกสาร/หลั กฐานที่ แสดงระบบและกลไกการบริ หารหลั กสูตร เช่น ผังการบริ การหลักสูตร
ขั้นตอนการบริหารหลักสูตร แนวทาง นโยบาย หลักเกณฑ์ คู่มือการบริหารหลักสูตร เป็นต้น (๐.๕๐ คะแนน)
๑.๒ คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดาเนินการและกากับดูแลหลักสูตร ให้มีการจัดการเรียนการสอนตรง
ตามหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน(๐.๕๐ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการดาเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร (๑ คะแนน)
ประกอบด้วย
๒.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน)
๒.๒ รายงานสรุปผลหลังการดาเนินการทุกหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๓.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร/สภาการศึกษาของสถานศึกษาและมีการประชุม
อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง (๐.๕๐ คะแนน)
๓.๒ รายงานการนาผลการประเมินที่เกี่ยวข้อง (หน่วยใช้ ,ผู้เรียน,ครูอาจารย์ ) มาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรใช้แนวทางตามตาราง ๓.๑.๑) (๐.๕๐ คะแนน)
๔. ร้อยละของจานวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีนั้นได้รับการอนุมัติมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่
อนุมัติครั้งสุดท้าย (๒ คะแนน) ประกอบด้วย
๔.๑ ใช้บัญญั ติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ........ตามตาราง ๓.๒.๑ ของจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมดที่เปิดการศึกษาในปีเดียวกัน เท่ากับ ๑ คะแนน และแปลผลคะแนนตามตาราง ๓.๑.๒
๔.๒ ตารางแสดงข้ อมู ลหลั กสู ตรทั้ งหมดของสถานศึ กษาที่ ระบุ การปรั บปรุ งครั้ งล่ าสุ ด (๐.๕๐
คะแนน)
๔.๓ เล่มหลักสูตรที่เปิดการศึกษาในปีงบประมาณที่รับการประเมิน พร้อมข้อมูลการอนุมัติ(๐.๕๐
คะแนน)
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ เอกสารแสดงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร จะต้องครอบคลุม องค์ประกอบต่างๆ
และขั้นตอนการดาเนินงาน ในการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตร เช่น บุคลากรที่ทาหน้าที่ต่างๆ งบประมาณ
ทรัพยากรต่างๆ เอกสารตารา สื่อการสอน กระบวนการสอบเข้า/การคัดเลือกผู้เรียน การวัดและประเมินผล
ตลอดจนการประเมินหลักสูตร โดยจัดทาเป็นแนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ flow chart ที่ชัดเจน

๕๒

แนวทางการจัดทาข้อมูล สูตรการคานวณและเกณฑ์การให้คะแนน
ตาราง ๓.๑.๑ ตัวอย่าง การจัดทาตารางสรุปการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร

๒

XXXXX

1 พ.ค.49 - xxxxxxxxxxxxx
-xxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxx
-xxxxxxx

- xxxxxxx
-xxxxxxx

-ปรับชั่วโมงในการฝึก
ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลด้วย
ระบบพี่เลี้ยงหาข่าวเพื่อเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริง
- ปรับเนื้อหาให้ทันสมัย
- ปรับกระบวนการฝึกให้มีการ
AAR หลังการฝึกทุกกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด
วิเคราะห์และให้ผู้เรียนได้ทบทวน
เพื่อสร้างองค์ความรู้ตามความ
เข้าใจของตนเองตาม
Constructivism Theory
- ปรับรูปแบบการบรรยาย
พิเศษโดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นการ
ให้ผู้เรียนศึกษาข้อมูลเพื่อ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญแทน
ทาให้ผู้เรียนได้เตรียมการ
ล่วงหน้า
- ปรับรูปแบบการสอบในวิชา.....
ด้วยการสัมภาษณ์และการ
นาเสนอรายงานจากการค้นคว้า
รายบุคคล
- xxxxxxxxxxxxx
-xxxxxxxxxxxxx

สูตรการคานวณ ๓.๑.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ
จานวนหลักสูตรที่เปิดการศึกษาได้รับการอนุมัติ ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่อนุมัติครั้งสุดท้าย
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปิดการศึกษาในปีเดียวกัน
การแปลผลคะแนน : ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๑.๒

อนุมัติแล้ว

-ปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ให้ใช้เหตุการณ์จริงที่เป็นประเด็น
ในพื้นที่ความมั่นคง ให้มากขึ้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพ
สถานการณ์อย่างชัดเจน

1 มี.ค.59

XXXXX

ส่งคืนแก้ไข

๑.

สรุปประเด็นการปรับปรุง
พัฒนา

1 ส.ค..59

หลักสูตร

ผลการอนุมัติ
รออนุมัติ

ลาดับ

ว/ด/ป/
สรุปผลการประเมิน
ที่ได้รับ
จากหน่วยใช้
การอนุมัติ ผบช.+ เพื่อน
ผู้เรียน
ครูอาจารย์
ครั้งล่าสุด
ร่วมงาน
1 มี.ค.50 - ควรฝึกทักษะ - ความรู้
- ความรู้ก่อนเข้า
การสืบค้นข้อมูล ภาคทฤษฎี
รับการศึกษา
เพื่อนามา
เพียงพอ ส่วน
ผู้เรียนมาความ
วิเคราะห์ข่าวให้ ใหญ่อ่านเองเข้าใจ แตกต่างกันส่วน
มากขึ้น
แต่การนามา
ใหญ่มีความรู้ใน
ระดับพอใช้
-ควรเพิ่มการใช้ ประยุกต์ใช้
จึงใช้เวลาส่วน
ข้อมูลทางวิชาการ ค่อนข้างยาก
ใหญ่ทาความ
มาสนับสนุนหรือ ควรใช้วิธีการ
มาอธิบายเหตุผล Discussion กับ เข้าใจเนื้อหา
สาคัญช่วงเวลา
ของการเลือกการ เพื่อน อาจารย์
และผู้เชี่ยวชาญ การฝึกน้อย
ปฏิบัติใน
- ครูอาจารย์มี
สถานการณ์ต่างๆ มากกว่า
ให้มากขึ้น
- ควรเพิ่มการเรียน ภารกิจสนับสนุน
ด้วยCase study ที่ หน่วยเหนือใน
เป็นสถานการณ์จริงที่ งานเรื่องด่วนทา
ให้การคุมกลุ่มฝึก
เป็น Hot issue
- ตัวอย่าง
ปฏิบัติในบ้างครั้ง
สถานการณ์ฝึก
ใช้สัดส่วนครูต่อ
ค่อนข้างเก่า
ผู้เรียนไม่
ไม่ท้าทายและไม่ เหมาะสม
น่าสนใจ
-ข้อสอบเป็น
- อาจารย์ประจากลุ่ม
ปรนัย
ไม่เพียงพอ
ค่อนข้างมาก
ความปรับให้เป็น
อัตนัยและการ
สัมภาษณ์

X ๑๐๐

๕๓

ตาราง ๓.๑.๒ คะแนนเกณฑ์ที่ ๔ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้คะแนน
จานวนหลักสูตรทีเ่ ปิดการศึกษาได้รบั การอนุมัติ
ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่อนุมัตคิ รั้งสุดท้าย
ปีงบประมาณ
 ๖๐
 ๗๐
๘๐
๙๐
๑ คะแนน
๒๕๖๐
๐.๕๐ คะแนน
๑ คะแนน
๒๕๖๑
๐.๕๐ คะแนน
๐.๗๕ คะแนน
๑ คะแนน
๒๕๖๒
๐.๒๕ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน
๐.๗๕ คะแนน
๑ คะแนน
๒๕๖๓
๐.๒๕ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน
๐.๗๕ คะแนน ๐.๙๐ คะแนน
๒๕๖๔

๑๐๐

๑ คะแนน

(๖) ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาดาเนินการให้ครู อาจารย์ จัดทาแผนการเรียนรู้/แผนการสอนรายวิชา
โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตร และบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์
จุดมุ่งหมาย : ครูอาจารย์มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน(วิชาที่มีหน่วยกิต)/แผนการสอนทุกรายวิชา(วิชาหลัก)
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอน
(๓) มีการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา และหลังปิดการศึกษา
(๔) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
(๕) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร/หลั กฐานที่ แสดงเขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอน( ๑ คะแนน)
ประกอบด้วย
๑.๑ เล่มหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในปีที่ประเมิน
๑.๒ ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร (ตอนที่ ๔) ใช้แนวทางตาม ตัวอย่างที่ ๓.๒.๑
(๐.๕๐ คะแนน)
๑.๓ แผนการสอนสอดคล้องกับประมวลรายวิชาใช้แนวทางตามตัวอย่างที่ ๓.๒.๒ (๐.๕๐คะแนน)
๒. บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง ใช้แนวทางตามตัวอย่างที่ ๓.๒.๒ (๑ คะแนน)
๓. เอกสาร/รายงานการประชุมด้านการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๓.๑ รายงาน/บันทึกการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดศึกษา
(๐.๕๐ คะแนน)
๓.๒ รายงาน/บันทึกการประชุมด้านการจัดการเรียนหลังจบการศึกษา (๐.๕๐ คะแนน)

๕๔

๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการประเมินการจัดการเรียนการสอน(๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๔.๑ แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน(๐.๕๐ คะแนน)
๔.๒ รายงาน/สรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ที่ครอบคลุมการประเมินจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร ผู้สอน วิธีการจัดการเรียนการสอน สื่ออุปกรณ์ เอกสาร ตารา การวัดและการประเมินผลทุกหลักสูตร
โดยสรุปประเด็นปัญหาที่สาคัญที่ต้องปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน)
๕. เอกสาร/หลักฐานแสดงการนาผลการประเมิ นจากเกณฑ์ข้อที่ ๔ ไปกาหนดแนวทางการปรั บปรุ ง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร(๑ คะแนน)
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) หมายถึง โครงสรางของรายวิชาแตละรายวิชาที่
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญๆ คือ
๑) ลักษณะและขอมูลทั่วไปของรายวิชา (ชื่อรายวิชา จานวนหนวยกิต)
๒) สวนประกอบของรายวิชา (คาอธิบายรายวิชา วัตถุประสงคของรายวิชา ลักษณะกิจกรรม
การเรียนการสอนและชั่วโมง)
๓) หัวขอการสอนตลอดหลักสูตร
๔) การประเมินผล
๕) ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๖) อาจมีการเพิ่มเติมอื่นๆ ตามความจาเปน และความเหมาะสมของลักษณะวิชา
การแสดงเล่มหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อนามาพิจารณาความสอดคล้องของประมวล
รายวิชาและแผนการสอน
ประมวลรายวิชาสอดคล้องกับเล่มหลักสูตร(ตอนที่ ๔) ให้ดาเนินการในวิชาที่มีหน่วยกิต ทุกวิชา
โดย คณะกรรมการจะสุ่มประเมิน หลักสูตรละ ๑ วิชา
แผนการสอนรายวิชาที่สอดคล้องกับประมวลรายวิชา คณะกรรมการจะสุ่มประเมิน แผนการสอน
๑ แผนการสอน
เกณฑ์ที่ ๒ บันทึกท้ายแผนการสอนแต่ละครั้ง : บันทึกทั้งกรณีที่สอนได้ตามแผนและไม่เป็นไปตาม
แผนเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปใช้แนวทางตามตัวอย่างตามตัวอย่างที่ ๓.๒.๒ (ข้อ ๑๔ และ ๑๕)
แนวทางการจัดทาข้อมูล สูตรการคานวณและเกณฑ์การให้คะแนน
ตัวอย่างที่ ๓.๒.๑ ตัวอย่างแนวทางการเขียนประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
๑. ชื่อหลักสูตร
:
๒. ชือ่ วิชา/กลุ่มวิชา :
หน่วยกิต
๓. แผนกวิชาที่รับผิดชอบ:
๔. ครู อาจารย์ผู้สอน:

ชั้นนายร้อยเหล่า ร.
กลุ่มวิชา พื้นฐาน
xxxxxx xxxxxx
๑. xxxxxx
๒. xxxxxx
๓. xxxxxx

หมายเลข ๗ – ก – ล.๒ ชกท. ๑๕๔๒, ๑๕๖๐
จานวน ๑๙ ชั่วโมง จานวน ๑ .

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

๕๕

๕. ความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์รายวิชา :
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการจัดส่วนราชการของ ทบ. หลักการพื้นฐาน
การรบและโครงสร้างสนามรบ ระเบียบการนาหน่วย ความหมาย หลักนิยมและตัวอย่างของการปฏิบัติการข่าวสาร
และหลักนิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริม
ทักษะความรู้ความสามารถของความเป็นผู้นาและกรรมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
๖. ตารางการจัดการเรียนการสอน (นามาจากหลักสูตร)

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

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

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

........../.........../......
(๒ ชม.)

๖.

........../.........../......
(๒ ชม.)

๗.

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

๘.

วิธีการสอน

หัวข้อการเรียน/ขอบเขตการสอน
การจัดกองทัพบก
-ภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย
-ความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก
หลักพื้นฐานการรบ
-หลักการพื้นฐานสนามรบ
-หลักการพื้นฐานด้านยุทธวิธี รุก รับ ร่น ถอย
- โครงสร้างสนามรบ
ระเบียบการนาหน่วย
-ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบการนาหน่วย
ของ ผบ.ร้อย
การอ่านแผนที่เข็มทิศ
-ส่วนประกอบ ต่างๆ ของเข็มทิศและการใช้เข็มทิศ
-ชนิดของแผนที่ รายละเอียดของระวาง
การหาตาแหน่งที่อยู่
การอ่านแผนที่เข็มทิศ
-การใช้เครื่องหาพิกัดดาวเทียม
-ความสูงทรวดทรง สัญลักษณ์ ทางทหาร

บรรยาย
ปฏิบัติ
ศึกษาด้วยตนเอง

ลาดับ

วัน/เดือน/ปี
(จานวนชั่วโมง)

√

สื่อ เอกสาร ตารา
-รส......
-CAI การจัดกองทัพบก

ผู้สอน
พ.ท.XXXX

-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง.....
- พ.ร.บ.การจัดระเบียบฯ
√

-รส......
-CAI พื้นฐานการรบ

พ.ต.XXXX

-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง.....

√ √

√ √

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

-เอกสารประกอบการสอน เรื่อง.....
√ √ √ -เวปไซต์......

พ.ต.XXXX

ร.อ.XXXX

ร.อ.XXXX

-แผนที่ เข็มทิศ
-application...

การปฏิบัติการข่าวสาร
√ √ √ XXXXXX
- หลักนิยมการปฏิบัติการข่าวสาร ทบ.
- การจัดหน่วยสาหรับการปฏิบัติการข่าวกรอง
การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
√ √ √ XXXXXX
- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการป้องกันฯ
สอบ
๖ หัวข้อ ที่เรียน (ครั้งที่ ๑-๗)

ร.อ.XXXX

ร.อ.XXXX

๕๖

๖. วิธีการเรียนการสอน :
ปลูกฝังการเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ โดยผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และให้สร้างความเข้าใจด้วยตนเอง
โดย การศึกษาในห้องเรียน การฝึกปฏิบัติพัฒนาทักษะ และใช้กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ และวางแผนแก้ปัญหา
๗. วิธีการวัดและประเมินผล :
๗.๑ ความมีวินัย (เข้าเรียนทุกครั้ง ตรงเวลา ๕ % มารยาท/การแต่งกาย ๕ %)
๑๐ %
๗.๒ บันทึกการเรียนรู้ท้ายชั่วโมง (ครั้งละ ๒ % รวมแล้วไม่เกิน ๑๐ %)
๑๐ %
๗.๓ ความมีส่วนร่วมในชันเรียน (การถามคาถาม/การตอบคาถาม)
๑๐ %
๗.๔ อ่านหนังสือนอกเวลา/เอกสาร/วารสาร ๑ เล่ม
๕%
๗.๕ สอบข้อเขียน
๒๕ %
๗.๖ สอบปฏิบัติ
๒๕ %
๗.๗ งานที่ผู้สอนมอบเป็นผู้กาหนดให้
๑๕ %
รวม
๑๐๐ %
๘. การประเมินผล : ใช้วิธีอิงเกณฑ์และองกลุ่มประกอบด้วย
- อิงเกณฑ์ทั่วไป ให้เกรด A ที่ ๘๕ % เกรดต่อ ๆ ไปลดลงทุก ๕ %
A
๔.๐ ดีมาก
B+ , B ๓.๕ , ๓.๐ ดี
C+ , C ๒.๕ , ๒.๐ พอใช้
D+ , D ๑.๕ , ๑.๐ อ่อน
F
๐.๐ อ่อนมาก (ตก)
- อิงกลุ่ม แล้วแต่คะแนนโดยรวมที่ผู้เรียนทาได้
- การประเมินผลสุดท้ายใช้ดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ทั่วไป และคะแนนกลุ่ม
ประกอบกัน
๙. รายชื่อ หนังสือ และเอกสารอ่านประกอบ
- XXXXXX
- XXXXXX

ตัวอย่างที่ ๓.๒.๒ ตัวอย่างแนวทางการเขียนแผนการสอน
แผนการสอน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ชื่อหลักสูตร
:
ชื่อวิชา/กลุ่มวิชา :
แผนกวิชาที่รับผิดชอบ:
ครู อาจารย์ผู้สอน :
ครั้งที่สอน

ชั้นนายร้อยเหล่า ร.
หมายเลข ๗ – ก – ล.๒
กลุ่มวิชา พื้นฐาน
จานวน ๑๙ ชั่วโมง
xxxxxx xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
: ๑
เรื่อง : การจัดกองทัพบก
เวลา

ชกท.๑๕๔๒, ๑๕๖๐
จานวน ๑ หน่วยกิต

๒ ๐ ชั่วโมง

๕๗

๖. ความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์รายวิชา :
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้เกี่ยวกับภารกิจและการจัดส่วนราชการของ ทบ. หลักการพื้นฐานการรบ
และโครงสร้างสนามรบ ระเบียบการนาหน่วย ความหมาย หลักนิยมและตัวอย่างของการปฏิบัติการข่าวสาร
และหลักนิยมการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
เพื่อเสริมทักษะความรู้ความสามารถของความเป็นผู้นาและกรรมวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
๗. เนื้อหา/สาระสาคัญ
ภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก
.
๘. วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน
๙. มีความรู้ (K) เรื่อง
ภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก
๑๐. มีทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)

สามารถวิเคราะห์กรณีศึกษาตามที่ได้มอบหมายให้ว่าถูก หรือ

หรือไม่อย่างไร ถ้าไม่ถูกต้อง จะต้องเป็นอย่างไร เพราะอะไร
๑๑. มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A) มีเหตุมีผลโดยกล้าแสดงความคิดเห็นและยอมรับความเห็นที่แตกต่าง
๑๒. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยาย (Lecture) กรณีศึกษา (Case Study) และฝึกคิดวิเคราะห์
(Critical Thinking)
.
๑๓. สื่อการสอน รส., CAI การจัดกองทัพบก, เอกสารประกอบการสอน เรื่องภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย,
พ.ร.บ. การจัดระเบียบฯ
๑๔. แหล่งเรียนรู้ในหรือนอกสถานที่ ไม่มี
๑๕. การวัดและประเมินผล
วิธีการวัดและประเมินผล คาถามท้ายชั่วโมง ๒ ข้อ
๑) ให้ผู้เรียนเขียนโครงสร้างหน่วยของตนเองว่าสัมพันธ์/เชื่อมโยงกับหน่วยงานของเพื่อนที่นั่งข้างเคียง
อย่างไร
๒) การจัดหน่วย ของหน่วยที่ผู้เรียนสังกัดอยู่ มีการดาเนินการตามพันธกิจของ ทบ.๕ ประการอย่างไรบ้าง
เครื่องมือ กระดาษคาถาม - คาตอบ
๑๖. เกณฑ์การประเมิน สามารถตอบได้ทั้ง ๒ ข้อ
.
๑๗. กิจกรรมเสนอแนะ ให้ผู้เรียนนาใบงานกรณีศึกษาที่เพื่อนวิเคราะห์ในชั่วโมงแล้ว กลับไปพิจารณาว่าเห็นด้วย
หรือไม่อย่างไร
๑๘. บันทึกผลหลังการสอน
สรุปผลการเรียนการสอน : ผู้เรียนมีความตั้งใจ สามารถตอบคาถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในเรื่องภารกิจ หน้าที่ ตามกฎหมาย และความมุ่งหมายการจัดกองทัพบก ในห้องเรียนได้ ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์สถานการณ์จากกรณีศึกษา บรรยากาศเป็นไปด้วยความกระตือรือร้น ผู้เรียนมีการถามคาถาม
๕ คาถาม และเพื่อนนักเรียนช่วยตอบและครูช่วยเสริมและสรุปความคิดรวบยอดตามวัตถุประสงค์การจัดการ
เรียนรูใ้ นชั่วโมงเชื่อมโยงกับเป้าหมายของวิชาและหลักสูตร
ปัญหา/อุปสรรค /แนวทางแก้ไข
ด้านความรู้ความเข้าใจ ( K)
ปัญหา
: ผู้เรียน ๕ นาย จาก ๕๐ นาย(ร้อยละ ๑๐ ไม่สามารถตอบคาถามภายในชั่วโมงได้
แนวทางแก้ไข : ให้ผู้เรียนทั้ง ๕ นาย นากลับไปทาที่บ้านและให้มาส่งในวันถัดไปโดยให้เพื่อนที่ทาได้
เป็นระบบเพื่อนช่วยเพื่อน ๑ ต่อ ๑

๕๘

ด้านเกิดทักษะ (P)
ปัญหา
: ในภาพรวมผู้เรียนสามารถร่วมกันวิเคราะห์กรณีศึกษาได้แต่มีปัญหากรณีที่ต้อง
วิเคราะห์เอง
เกิดความไม่มั่นใจ หรือต้องใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์นาน กังวลกับความผิดพลาด
แนวทางแก้ไข : ฝึกการคิดและตัดสินใจอย่างรวดเร็วทันเวลา โดยศึกษาให้เข้าใจก่อนเข้าเรียนเพื่อ
เตรียม
ความพร้อมก่อนการเรียนในห้อง
ด้านเจตคติ ค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม (A)
ปัญหา
: ในภาพรวมไม่มีปัญหา มีการแสดงความคิดเห็น การฟังและการถกแถลงกรณีที่ไม่เห็น
ด้วย อย่างมีมารยาท ให้เกียรติ ไม่มีการลอกงานกันในห้องเรียน

ลงชื่อ................................................................ผู้สอน
(.....................................................)
วันที่………………………………..

ความเห็นของ หน.แผนกวิชา.....................
จัดกระบวนการเรียนรู้ได้เหมาะสมดีมาก ติดตามผลการผู้เรียน ๕ นาย ต่อไป
ลงชื่อ................................................................ หน.แผนกวิชา
(.....................................................)
วันที่………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(๗) ตัวบ่งชี้ ๓.๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนให้ดาเนินการในรูปของการศึกษาเป็นคณะ หรือการสอนเชิงอภิปราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน หรือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองมีการเตรียมการศึกษาล่วงหน้าที่ก่อนเข้ ารับการศึกษา โดยอาศัยห้ องสมุดที่กองทัพบกจัดตั้งขึ้น หรื อ
แหล่งข้อมูลอื่นๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สาหรับการศึกษาในสถานศึกษาให้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์กับการฝึก
ปฏิบัติหรือเรื่องที่ต้องปฏิบัติงานร่วมกัน

๕๙

จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย (Lecture, Seminar, Group Discussion, Case Study,
Demonstration, Work shop, PBL เป็นต้น)
(๒) มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกทากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน/กองทัพ
สังคมและการประยุกต์ใช้
(๓) มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียน
(๔) มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู้
(๕) มีการประเมินผลการดาเนินงานในเกณฑ์ที่ ๑-๔ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหาและ
วัตถุประสงค์ เช่น Lecture, Seminar, Group Discussion, Case Study, Demonstration, Work shop,
PBL ฯลฯ (๑ คะแนน ) ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อความหรือหลักฐานที่ปรากฏการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญในรูปแบบการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแสดงได้หลายรูปแบบ เช่น คาสั่ง ประมวลรายวิชาแผนการสอนร่วมกับภาพถ่าย
กิจกรรม เป็นต้น (๐.๕๐ คะแนน)
๑.๒ สัมภาษณ์การจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ ๒ นาย (๐.๕๐ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลั กฐานที่แสดงถึงการส่ งเสริมผู้ เรี ยนให้ทากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่ เชื่อมโยงกั บ
หน่วยงาน/กองทัพ สังคม และการประยุกต์ใช้ (อาจอยู่ระหว่างเริ่มดาเนินการ หรือสาเร็จเป็นผลงาน แล้วแต่
ความพร้อมของสถานศึกษา) (๑ คะแนน ) ประกอบด้วย
๒.๑ มีการดาเนินการในหลักสูตรหรือรายวิชา อย่างน้อยในสถานศึกษาต้องมี ๑ กิจกรรม/ชิ้นงาน/
โครงการ (๐.๕๐ คะแนน)
๒.๒ สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย (๐.๕๐ คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (๑ คะแนน ) ประกอบด้วย
๓.๑ แนวทางปฏิบัติและกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองและการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน (๐.๕๐ คะแนน)
๓.๒ สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย (๐.๕๐ คะแนน)
๔. หลักฐานที่แสดงว่ามีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษามาสนับสนุนการเรียนรู้(๑ คะแนน ) ประกอบด้วย
๔.๑ สาธิตการนาเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ (๐.๕๐ คะแนน)
๔.๒ สัมภาษณ์ บุคลากรผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้(๐.๕๐ คะแนน)
๕. เอกสารสรุปการดาเนินการตามเกณฑ์ที่ ๑-๔ (๑ คะแนน ) ประกอบด้วย

๖๐

๕.๑ สรุปปัญหา และกาหนดแนวทางพัฒนาในปีต่อไป (๐.๕๐ คะแนน)
๕.๒ สัมภาษณ์ ครูอาจารย์ในประเด็นการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ (๐.๕๐ คะแนน)
(๘) ตัวบ่งชี้ ๓.๔ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษาได้ดาเนินการให้ ครู อาจารย์ หรือคณะกรรมการ กาหนดหลักเกณฑ์
ระเบียบ วิธีการวัด และประเมินผลและแจ้งให้ผู้เรียนทราบก่อนการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนที่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน โดยใช้วิธีการวัดและประเมินผล
ที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะวิชา ตลอดจนนาผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน
จุดมุ่งหมาย : เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าสถานศึกษามีการวัดและประเมินผลที่
มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ และให้การการวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือที่สะท้อนประสิทธิภาพการเรียนรู้
อย่างแท้จริง
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ได้รับการรับรองจากสถานศึกษา หรือหน่วยต้นสังกัดและมี
หน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการวัดและประเมินผล
(๒) มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน
(๓) มีการดาเนินการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะก่อน และหลังเข้ารับการศึกษา (Pre-test และ
Comprehensive examination)
(๔) มีการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน
(๕) มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน แต่ละวิชาให้มีคุณภาพ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร/หลั กฐานแสดงหลั กเกณฑ์ การวั ดและประเมิ นผลที่ ไ ด้ รั บการรั บรองจากสถานศึ กษา
(๑ คะแนน ) ประกอบด้วย
๑.๑ ระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษา ของสถานศึกษา (๐.๕๐ คะแนน)
๑.๒ การกาหนดหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดาเนินงานด้านการประเมินผล (๐.๕๐ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนเรียน
(๑ คะแนน ) ประกอบด้วย
๒.๑ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึง การแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียน
ทราบก่อนเรียนแต่ละหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน)
๒.๒ สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย (๐.๕๐ คะแนน)
๒. แผนงาน/โครงการ เป้าหมายการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะของผู้เรียนก่อนและหลังเข้ารับ
การศึกษา (Pre-test และ Comprehensive examination) ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๔.๑ (๑
คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนา ใช้แนวทางการให้
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คะแนนตามตาราง ๓.๔.๒ (๑ คะแนน ) ประกอบด้วย
๔.๑ นาผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียนรายบุคคลหรือรายกลุ่ม (๐.๕๐ คะแนน)
๔.๒ นาผลจาก Comprehensive examination ไปปรับปรุง พัฒนาการจัดเรียนการสอน/
หลักสูตร
/เรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในรุ่นต่อไป (๐.๕๐ คะแนน) (ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๔.๒)
๕. แผนกวิชาแสดงระบบการปรับปรุงพัฒนาข้อสอบ การควบคุมคุณภาพข้อสอบ/ แบบวัด/ แบบประเมิน
(๑ คะแนน ) ประกอบด้วย
๕.๑ แสดงผังควบคุมกากับ ระเบียบ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบและวิธีการปฏิบัติ
เป็นต้น (๐.๒๕ คะแนน)
๕.๒ เอกสาร/รายงานสรุปการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ/ แบบวัด/ แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ
แต่ละแผนกวิชา (ข้อมูลที่ปรับปรุงใช้ข้อมูล ๒ ปีย้อนหลังได้) (๐.๒๕ คะแนน)
๕.๓ สัมภาษณ์ครูอาจารย์ ๑ นาย (๐.๕๐ คะแนน)
แนวทางการจัดทาข้อมูล สูตรการคานวณและเกณฑ์การให้คะแนน
ตาราง ๓.๔.๑ รายละเอียดสาหรับการให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๓ มีการดาเนินการวัดความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ก่อนและหลังเข้ารับการศึกษา (Pre-test และ Comprehensive examination)
ปีงบประมาณ

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

การดาเนินงาน

๑. มีการวางแผน (แผนงาน/โครงการ) กาหนด
เป้าหมายและแนวทางการปฏิบัติว่าจะดาเนินการใน
หลักสูตรใดและมีการเตรียมการอย่างไร
๒. มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
- รร.เหล่าสายวิทยาการ ดาเนินการในหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการ
- รร.หน่วยสายวิทยาการ ดาเนินการใน
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้รายละเอียดการดาเนินการ
แต่ละปีดังนี้
๒.๑ มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(๑ หลักสูตร)
๒.๒ มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๕๐ ของจานวนหลักสูตร...)
๒.๓ มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๗๕ ของจานวนหลักสูตร...)
๒.๔ มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนหลักสูตร...)

√
๑ คะแนน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ
โดยกาหนดร้อยละ .... ของจานวนหลักสูตร...
ที่เปิดการศึกษาในปีนั้น เท่ากับ ๑ คะแนน

๑ คะแนน

-

√
๑ คะแนน

√
๑ คะแนน

-

-

√
๑ คะแนน

-

-

-

√
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ตาราง ๓.๔.๒ รายละเอียดสาหรับการให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๔ มีการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนา
ผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอน
ปีงบประมาณ

๑. มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและแนวทางการนาผล
จากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุงพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาการจัดเรียนการสอน/หลักสูตร/เรื่องต่างๆที่
เกี่ยวข้อง ในรุ่นต่อไป
๒. มีการนาผลจากการวัดและประเมินผลไปปรับปรุง
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม (ดาเนินการต่อจากตาราง
๓.๔.๑ )
- นาผลจาก Pre-test ไปพัฒนาผู้เรียน
รายบุคคลหรือรายกลุ่ม (๐.๕๐ คะแนน)
- นาผลจาก Comprehensive examination
ไปปรับปรุงพัฒนาการจัดเรียนการสอน/
หลักสูตร ฯลฯ(๐.๕๐ คะแนน)
๒.๑ การดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(๑ หลักสูตร)
๒.๒ มีการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๕๐ ของจานวนหลักสูตร...)
๒.๓ มีการดาเนินการที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๗๕ ของจานวนหลักสูตร...)
๒.๔ มีการดาเนินงานที่เป็นรูปธรรม
(ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนหลักสูตร...)

ปี ๒๕๖๐

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ปี ๒๕๖๔

√
๑ คะแนน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ
โดยกาหนดร้อยละ .... ของจานวนหลักสูตร...
ที่เปิดการศึกษาในปีนั้น เท่ากับ ๑ คะแนน

๑ คะแนน

-

√
๑ คะแนน

√
๑ คะแนน

-

-

√

(๙) ตัวบ่งชี้ ๓.๕ การบริหารทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ เอกสาร
ประกอบการสอน ต ารา แนวสอน โสตทั ศ นู ป กรณ์ คอมพิ ว เตอร์ สื่ อ การสอนต่ า งๆ เครื่ อ งมื อ ทดลอง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ สนามฝึก/แหล่ง ฝึกปฏิบัติ แหล่ง เรียนรู้ ทางด้านกายภาพ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้ บริการ Internet รวมทั้ง แหล่ง ฝึกปฏิบัติให้กับ ผู้เรียนอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิ ภาพ สอดคล้องกับการปฏิบัติง านจริง มีการประเมิน ผลสิ่ง สนั บสนุนการเรียนรู้ และน าผลการ
ประเมินที่ได้ไปพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอ และพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน
และ มีการบริหารอย่างเป็นระบบ
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เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีแผนการจัดหาและระบบการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์
เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ
(๒) มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผน
(๓) มีบุคลากรดูแลรักษา และปรนนิบัติบารุงอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ
(๔) มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ
รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติ
(๕) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรื อหลั กฐานแสดงถึงการมี แผนการบริ หารทรั พยากรสนั บสนุ นการเรี ยนรู้ (๑ คะแนน)
ประกอบด้วย
๑.๑ แผนจัดหา/ปรับปรุง/พัฒนาสิ่งสนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอน (๐.๕๐ คะแนน)
๑.๒ บัญชีแสดงทรั พยากรสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทต่ างๆ ที่แสดงถึง ความพร้อม ความ
เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร (๐.๕๐ คะแนน)
๒. เอกสาร/รายงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๒.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบดาเนินงานตามแผนในเกณฑ์ข้อที่ ๑
(๐.๕๐ คะแนน)
๒.๒ รายงานผลการดาเนินการของคณะกรรมการฯ (๐.๕๐ คะแนน)สัมภาษณ์คณะกรรมการฯ ๑ นาย
๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการมีบุคลากรดูแลรักษา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๓.๑ เอกสารการกาหนดผู้รับผิดชอบ ดูแลรักษา และปรนนิบัติบารุงอุปกรณ์ (๐.๕๐ คะแนน)
๓.๓ คู่มือ/วิธีการปรนนิบัติบารุงอุปกรณ์ (๐.๕๐ คะแนน) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ ๑ นาย
๔. เอกสาร/หลักฐานการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๔.๑ ผลการประเมินของผู้เรียนที่สรุปประเด็นปัญหาที่ต้องปรับปรุง (๐.๕๐ คะแนน)
๔.๒ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน (ใช้สูตรการคานวณ ๓.๕.๑)
๕. มีการนาผลการประเมิ นจากเกณฑ์ข้ อที่ ๔ ไปกาหนดแนวทางการปรับปรุง พั ฒนาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (๑ คะแนน)
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน
ตารา แนวสอน โสตทัศนูปกรณ์ คอมพิวเตอร์ สื่อการสอนต่างๆ เครื่องมือทดลอง ห้องปฏิบัติการทางภาษา
อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ/เครื่องช่วยฝึก สนามฝึก/แหล่ง ฝึกปฏิบัติ แหล่ง เรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์
เทคโนโลยี การให้บริการInternet รวมทั้งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับผู้เรียน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณาเกณฑ์ที่ ๑ เรื่องการแสดงบัญชีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ประเภท
ต่างๆ
ที่แสดงถึงความพร้อม ความเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร นั้น กรณีที่ไม่พร้อม หรือ ไม่
เพียงพอให้ระบุความต้องการเพิ่มเติมไว้ด้วย ทั้งนีไ้ ม่มีผลต่อการให้คะแนน
เกณฑ์ที่ ๔ วิธีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียนการสอน สถานศึกษาสามารถ
พิ จ ารณาวิ ธี ก ารในการประเมิ น แต่ ละหลั ก สู ต รได้ ต ามตามความเหมาะสมของแต่ ล ะสถานศึ กษา เช่ น
ใช้แบบสอบถาม การประชุม การสัมภาษณ์ ฯลฯ
สูตรการคานวณและเกณฑ์การให้คะแนน
สูตรการคานวณ ๓.๕.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ
จานวนหลักสูตรที่มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฯ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่จัดการศึกษาในปีนั้น

X ๑๐๐

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๐.๕๐ คะแนน
(๑๐) ตัวบ่งชี้ ๓.๖ การนาผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามี การสนับสนุนการใช้ สิ่งอุ ปกรณ์ที่เป็นผลจากวิทยาการและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้น มีการพัฒนา
ความร่วมมือด้านวิชาการและด้านอาจารย์กับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการร่วมกัน ส่งเสริม
การนาองค์ความรู้/เทคโนโลยี มาใช้ มีการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning) เพื่อชดเชย
ข้อจากัดด้านงบประมาณ และนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะวิชา
พื้นฐาน หรือวิชาที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและประเมินผลอัตโนมัติแบบออนไลน์
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์นาผลจากวิทยาการและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีแผนการนาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนโดยนาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้
(๓) มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่นาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้และนาผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
(๔) มีความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันด้านวิชาการและเทคโนโลยี
(๕) ครูอาจารย์นาวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

๖๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการ/นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการนาวิทยาการและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใช้ในการเรียนการสอน (๑ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการนาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๒.๑ แผนการสอนและท้ายแผนการสอน/ ภาพถ่ายกิจกรรม/ การสาธิตการใช้วิทยาการและ
เทคโนโลยี ที่แสดงถึงการนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน (๐.๕๐ คะแนน)
๒.๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครู อาจารย์ ๑ นาย (๐.๒๕ คะแนน)
๒.๓ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เรียน ๑ นาย (๐.๒๕ คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่นาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้
และนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๓.๑ บันทึกสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนที่นาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ โดย
แสดงหลักฐาน และการกาหนดแนวทางการปรับปรุงพัฒนา ใช้แนวทางตามตาราง ตาราง ๓.๖.๑ (๐.๕๐
คะแนน)
๓.๒ ข้อมูลจากสัมภาษณ์ครู อาจารย์ ๑ นาย (๐.๕๐ คะแนน)
๔. เอกสาร/รายงานผลที่ได้จากความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นเพื่อให้เกิดพัฒนาร่วมกันในด้ าน
วิชาการและเทคโนโลยี (๑ คะแนน)
๕. ร้อยละของครู อาจารย์ ที่นาวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคล
หรือหน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียน การสอน ใช้สูตรการคานวณ ๓.๖.๑ (๑
คะแนน) ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ .....(ตามตาราง ๓.๖.๑) เท่ากับ ๑ คะแนน
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ ที่ ๑ แผนงาน/โครงการเป็ นไปตามความเหมาะสมของสถานศึ กษา โดยคานึ ง ถึง ความ
สอดคล้องกับ พันธกิจ นโยบาย หลักสูตร และเป้าหมายการจัดการเรียนการสอน มีการกาหนดเป้าหมายของ
แผนงาน/โครงการที่ชัดเจน
เกณฑ์ที่ ๒ การนาวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระบุให้ชัดเจนว่าใช้
วิทยาการเรื่องใดและใช้เทคโนโลยีใด ตัวอย่าง หลักฐานได้แก่ บันทึกในแผนการเตรียมสอนและท้ายแผนการสอน
ภาพถ่ายกิจกรรม การสาธิตการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี เป็นต้น

๖๖

แนวทางการจัดทาข้อมูล สูตรการคานวณและเกณฑ์การให้คะแนน
ตาราง ๓.๖.๑ ตัวอย่าง แนวทางการจัดทาตารางสรุปข้อมูลจัดการเรียนการสอนที่นาวิทยาการและเทคโนโลยีมา
ใช้และนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
รายชื่อ อาจารย์ผู้สอน

๑. พ.ต.XXX

หลักสูตร/วิชา/
เนื้อหา/

วิทยาการและ
เทคโนโลยีที่นามาใช้

ผลการนาวิทยาการ
และเทคโนโลยีที่
นามาใช้

แนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป

ลส. : ชั้นนายร้อยเหล่า ช.
วิชา : แผนที่เข็มทิศ
เนื้อหา: การใช้เครื่องหา
พิกัดด้วยดาวเทียม

- เครื่องหาพิกัดสัญญาณ
ดาวเทียม GPS ยี่ห้อ
GARMINรุ่น OREGON
650

ข้อดี ผู้เรียนมีความสนใจ
ในการเรียนสามารถ
แก้ปัญหาโจทย์และปฏิบัติ
ได้ตามเวลาที่กาหนด
ข้อจากัด
การสาธิตในห้องเรียนมี
ปัญหาเรื่องสัญญาณและ
จานวนเครื่องต่อผู้เรียน
๑:๑๐ (มาตรฐาน ๑:๔)

- ดู VDO สาธิตใน
ห้องเรียน
-ปรับการสาธิตเป็นที่
สนามหน้าห้องเรียน
-ขอยืม GPS จาก
หน่วย.......จานวน....
เครื่อง และประชุม
พิจารณา เสนอความ
ต้องการในแผนจัดหา
ต่อไป

ตาราง ๓.๖.๑ ตัวอย่าง แนวทางการจัดทาตารางสรุปข้อมูลจัดการเรียนการสอนที่นาวิทยาการและเทคโนโลยีมา
ใช้และนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา (ต่อ)

รายชื่อ อาจารย์ผู้สอน
๒. ร.อ.XXX

หลักสูตร/วิชา/
เนื้อหา/

วิทยาการและ
เทคโนโลยีที่นามาใช้

ผลการนาวิทยาการ
และเทคโนโลยีที่
นามาใช้

แนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป

ลส.: ชั้นนายพันเหล่า ช.
- องค์ความรู้ในสร้าง
วิชา: สะพานเครื่องหนุนมั่น สะพานเพื่อการใช้ในการ
เนื้อหา: การใช้ทหารช่าง
ช่วยเหลือและบรรเทา
สนับสนุนในการช่วยเหลือ
สาธารณภัย
และบรรเทาสาธารณภัย

ข้อดี ฝึกผู้เรียนให้คิด
วิเคราะห์ ความเชื่อมโยง
ของการสร้างสะพานเพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางยุทธวิธีมาประยุกต์ใช้
ในการช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย
ข้อจากัด สื่อการสอนไม่
ชัดเจน(ใช้ภาพสะพาน)

-ปรับเป็นคลิป VDO
การสร้างสะพาน และ
ให้ผู้เรียนค้นหาคลิป
VDO สถานการณ์
สาธารณภัยต่างๆ
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมและได้คิด
วิเคราะห์การนาไปใช้
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

๓.

หมายเหตุ การสรุปข้อมูล อาจารย์ ๑ นาย ต่อ ๑ เรื่อง ให้สรุปแต่ละแผนกวิชาก่อน แล้วสรุปเป็นภาพรวมของ
สถานศึกษา

๖๗

สูตรการคานวณ ๓.๖.๑ ร้อยละของครู อาจารย์นาวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

จานวนของครู อาจารย์นาวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคล
หรือหน่วยงานอืน่ ได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
X ๑๐๐
จานวนครู อาจารย์ทั้งหมดที่ปฏิบัติหน้าที่สอน
การแปลผลคะแนน : ใช้แนวทางการให้คะแนนตามตาราง ๓.๖.๑
ตาราง ๓.๖.๑ การให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๕ เทียบบัญญัติไตรยางศ์ให้คะแนน

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

ร้อยละของครู อาจารย์นาวิทยาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ ที่พัฒนาขึ้นหรือผลจากบุคคลหรือ
หน่วยงานอื่นได้พัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน

 ๖๐

 ๗๐

๘๐

๙๐

๑ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน ๑ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน
๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๑ คะแนน
๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๐.๙๐ คะแนน

๙๕

๑ คะแนน

มาตรฐานที่ ๔ การสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และการนา
มาใช้ประโยชน์
(๑๑) ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์
และนามาใช้ประโยชน์
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีระบบและกลไกในการสนับสนุน การสร้างผลงานทางวิชาการ/
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ตามความชานาญ ตามความต้องการหรือตามความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อให้ได้ผล
ที่เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาสถานศึกษา โดยมุ่งส่งเสริมให้ ครู อาจารย์สร้าง
ผลงานและนามาใช้ประโยชน์
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ครูอาจารย์สร้างผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนา
นามาใช้ประโยชน์ โดยมีการสนับสนุนอย่างเป็นระบบ
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย ตามความต้องการหรือความพร้อม
ของสถานศึกษา
(๒) มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพและรับรองการนาผลงานไปใช้ประโยชน์
(๓) มีผลงานจากการดาเนินการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ และมีการเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ

๖๘
(๔) ครู อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการสร้างผลงานทางวิชาการ/งาน

สร้างสรรค์/งานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
(๕) มีการประเมินแผนงานและ/หรือโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย
เกณฑ์ข้อที่ ๑ และนาผลไปปรบปรุงพัฒนา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ (๑ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานการแต่งตั้งคณะกรรมการและผลการดาเนินงานของคณะกรรมการ
(๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๒.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพและรับรองการนาผลงานไปใช้
ประโยชน์(๐.๕๐ คะแนน)
๒.๒ เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ และรับรองการนาไปใช้
ประโยชน์ (๐.๕๐ คะแนน)
๓. หลักฐานที่แสดงถึงผลงานตามแผนงาน/โครงการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ (๑ คะแนน)
๓.๑ ผลงานที่ได้จากการดาเนินการตามแผนงานและหรือโครงการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑ (๐.๕๐ คะแนน)
๓.๒ การเผยแพร่ผลงานในช่องทางต่างๆ เช่น วารสารของเหล่า/หน่วยเหนือ ทางเว็บไซต์
เอกสารเผยแพร่ การประชุม เอกสารประกอบการสอน ฯลฯ (๐.๕๐ คะแนน)
๓.๓ สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน ๑ นาย
๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงกิจกรรมการเพิ่มพูนความรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องด้านการสร้างผลงาน
ทางวิชาการ/งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ให้ครู อาจารย์ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๔.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่ ปฏิบัติง านครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ /
งานวิจัยใช้สูตรการคานวณ ๓.๔.๑ และแปลผลคะแนนใช้แนวทางตามตาราง ๔.๑.๑ (๑ คะแนน)
๔.๒ สัมภาษณ์เจ้าของผลงาน ๑ นาย
๕. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๕.๑ ผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/สร้างสรรค์ (๐.๕๐
คะแนน)
๕.๒ แนวทางการปรับ ปรุ ง พั ฒ นาผลงานทางวิ ชาการวิช าการ/งานวิ จั ย /สร้ า งสรรค์ ข อง
สถานศึกษาในปีต่อไป (๐.๕๐ คะแนน)
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ แผนงานและหรือโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย/สร้างสรรค์เป็นไปตาม
ความต้องการหรือความพร้อมของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา โดยกาหนดเป้าหมายเชิง
ปริมาณ และคุณภาพให้ชัดเจน

๖๙

สถานศึกษาต้องกาหนดประเภทผลงานทางวิชาการให้ชัดเจนว่า สถานศึกษาต้องการ ที่จะผลิต
ปรับปรุง พัฒนา หรือเรียบเรียง มีอะไรบ้าง เช่น เอกสารประกอบการสอน, แนวสอน, ตารา, คู่มือการฝึก, แบบฝึก
,สื่อการสอน, บทความ, เครื่องช่วยฝึกที่พัฒนาขึ้น , สิ่งประดิษฐ์, โปรแกรม, เทคนิคการสอน, วิจัยในชั้นเรียน
ฯลฯ
เกณฑ์ที่ ๓ ครูอาจารย์ที่นามาคานวณ เป็นครูอาจารย์ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ครู อาจารย์ ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป
แนวทางการจัดทาข้อมูล สูตรการคานวณและเกณฑ์การให้คะแนน
สูตรการคานวณ ๔.๑.๑ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์
ร้อยละของครูอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงาน
ทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/
งานวิจัย

=

จานวนครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทาง
วิชาการ/ งานวิจัยงาน/สร้างสรรค์
จานวนครู อาจารย์ทั้งหมด(ที่ปฏิบัติงาน ๑ ปีขึ้นไป)

X ๑๐๐

ตาราง ๔.๑.๑ การแปลผลคะแนนที่ได้จากสูตรการคานวณ ๔.๑.๑
ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี
มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/งานวิจัย

ปีงบประมาณ
 ๔๐

๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

 ๕๐

๑ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน ๑คะแนน
๐.๒๕ คะแนน ๐.๕๐ คะแนน
๐.๒๕ คะแนน
-

๖๐

๑ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน
๐.๒๕ คะแนน

๗๐

๘๐

๑ คะแนน
๐.๕๐คะแนน ๑ คะแนน

๗๐

มาตรฐานที่ ๕ การบริการทางวิชาการ
(๑๒)ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริการวิชาการตามความช
านาญและความพร้
นามาใช้
ประโยชน์ อมของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์
ต่อ ทบ./ชุมชน/สังคม
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษา สนับสนุนให้ครูอาจารย์นาความรู้และประสบการณ์ตามความเชี่ยวชาญ
ความช านาญไปบริ การวิ ชาการแก่ หน่ วยงานต่ างๆ เช่ น หน่ วยงานใน ทบ. หน่ วยงานภายนอกทั้ ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน ชุมชนหรือสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษาโดยไม่กระทบต่อภารกิจหลัก
ของสถานศึกษา
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้มีการนาความรู้ ความชานาญของสถานศึกษาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน
ภายนอก และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อนากลบมาใช้ในสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีแผนการบริการวิชาการตามความชานาญที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม
(๒) มีกิจกรรมการบริการวิชาการตามเกณฑ์ข้อที่ ๑
(๓) ครู อาจารย์มีส่วนร่วมในการดาเนินงานและเผยแพร่ผลงาน
(๔) มีการประเมินแผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการ
(๕) มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการบริการวิชาการตามความชานาญที่เป็ นประโยชน์ต่อกองทัพ/ชุมชน/สังคม (๑
คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานการดาเนินกิจกรรมให้บริการทางวิชาการ (๑ คะแนน)
๓. ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี ทากิจกรรมการบริการทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่
กาหนด ใช้สูตรการคานวณ ๕.๑.๑ และแปลผลร้อยละเป็นคะแนนตามตาราง ๕.๑.๑ (๑ คะแนน)
๔. เอกสาร/รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการฯ ที่สรุปประเด็นปัญหาที่ต้องปรับปรุงพัฒนา
(๑ คะแนน)
๕. เอกสาร/แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการบริการวิชาการตามความชานาญที่เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน/กองทัพ/ชุมชน/สังคม ในปีต่อไป (๑ คะแนน)
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ แผนงานและหรือโครงการบริการวิชาการตามความชานาญที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพ/
ชุมชน/สังคม จะต้องกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพให้ชัดเจน
การบริการวิชาการ ได้แก่ การสนับสนุนให้ครูอาจารย์นาความรู้และประสบการณ์ตามความชานาญ
ไปบริการวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานใน ทบ. หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ชุมชนหรือสังคม เป็นต้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความพร้อมของสถานศึกษาโดยไม่กระทบต่อภารกิจหลักของ
สถานศึกษา

๗๑

ตัวอย่าง กิจกรรมบริการวิชาการ เช่น การสอนนอกหน่วย การร่วมเป็นคณะกรรมการในคณะต่างๆ
การเขียนบทความเผยแพร่ความรู้ ในช่องทางต่างๆ การนาเสนอผลงานทางวิชาการ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ การสาธิต เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ การเป็นล่ามภาษา การบรรยายให้ความรู้หรือการสาธิตให้แก่คณะ
ศึกษาที่มาเยี่ยมชมหรือศึกษาดูงาน การไปประชุมให้ความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความชานาญของสถานศึกษา
ฯลฯ
สูตรการคานวณและตารางแปลผลคะแนน
สูตรการคานวณ ๕.๑.๑ ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์/
งานวิจัย
ร้อยละของครูอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี ทากิจกรรม =
การบริการทางวิชาการ

จานวนครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี
ทากิจกรรมการบริการทางวิชาการ
จานวนครู อาจารย์ทั้งหมด(ที่ปฏิบัติงาน ๑ ปีขึ้นไป)

X ๑๐๐

ตาราง ๕.๑.๑ ตารางกาหนดคะแนน ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี มีส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมการบริการทางวิชาการ ตามปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ
๒๕๖๐
๒๕๖๑
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔

 ๔๐
๑ คะแนน
๐.๕๐คะแนน
๐.๒๕ คะแนน
-

ร้อยละของครูอาจารย์ที่ปฏิบัติงานครบ ๑ ปี
มีกิจกรรมการบริการทางวิชาการ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ๕๐
๗๐
๘๐
๑ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน
๐.๒๕ คะแนน
-

๑ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน
๐.๒๕ คะแนน

๑ คะแนน
๐.๕๐ คะแนน

๙๐

๑ คะแนน

๗๒

มาตรฐานที่ ๖ การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี
(๑๓) ตัวบ่งชี้ ๖.๑ กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี
คาอธิบายตัว บ่งชี้ : สถานศึกษาจัด กิจกรรมให้ผู้ เรีย นเข้ าร่ว ม เพื่อ ปลูกฝั ง และสร้ างเสริ ม
อุดมการณ์ทหาร และความเป็นพลเมืองที่ดี ผ่านกิจกรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝังและสร้างเสริม
อุดมการณ์ ความรัก ชาติ เทิ ดทูน พระมหากษัต ริย์แ ละการส่ง เสริ มการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) ด้านเสริมสร้างพัฒนาภาวะผู้นาและการปลูกฝังการเป็นทหารอาชีพ ๓)
ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๕) ด้านการกีฬาและนันทนาการ
จุดมุ่งหมาย : เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดีให้แก่ผู้เรียน
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีแผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี
(๒) มีการดาเนินกิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี
(๓) มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเกณฑ์ข้อ ๒
(๔) มีการนาผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๓ ไปปรับปรุงพัฒนา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการจัดกิจกรรมการปลูกฝัง และสร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ ดี (๑
คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐาน/ภาพถ่ายกิจกรรม (๒ คะแนน)
๓. รายงาน/หลักฐานการประเมินผลการจัดกิจกรรม (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๓.๑ ผลการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนด(๐.๕๐ คะแนน)
๓.๒ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม (อาจใช้แบบสอบถาม /การสัมภาษณ์/
การประชุม ตามความเหมาะสมของกิจกรรม) (๐.๕๐ คะแนน) สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย
๔. เอกสาร/หลักฐานการนาผลการประเมินจากเกณฑ์ข้อที่ ๓ ไปปรับปรุงพัฒนา(๑ คะแนน)
ประกอบด้วย
๔.๑ รายงานสรุปการนาผลการประเมิน(๐.๕๐ คะแนน)
๔.๒ การกาหนดแนวทางการปรับปรุง พั ฒนา กิจกรรมการปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์
ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดีในปีต่อไป(๐.๕๐ คะแนน)
คาอธิบายเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์ที่ ๑ และ เกณฑ์ที่ ๒ สถานศึกษาจัดกิจกรรม ให้ผู้เรียน เข้าร่วม กิจกรรมปลูกฝังและ
สร้างเสริมอุดมการณ์ทหารและความเป็นพลเมืองที่ดี ผ่านการทากิจกรรม ๕ ด้าน ได้แก่ ๑) ด้านการปลูกฝัง
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และสร้างเสริมอุดมการณ์ความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์และการส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) ด้านเสริมสร้าง พัฒนาภาวะผู้นาและการปลูกฝังการ
เป็นทหารอาชีพ ๓) ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๔) ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๕) ด้านการกีฬาและ
นัน ทนาการทั้ ง นี้ สถานศึ ก ษาจะต้ อ งด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า งน้ อ ย ๓ ใน ๕ ด้ า น ด้ า นที่ ๑ และ ๒ จะต้ อ ง
ดาเนินการทุกหน่วย สาหรับด้านที่ ๓-๕ ให้เลือกดาเนินการได้ ๑ ด้าน การให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๑
- ถ้ามีแผนการจัดกิจกรรมครบ ๓ ด้าน เท่ากับ ๑ คะแนน ถ้ามี ๒ ด้าน เท่ากับ (๐.๕๐ คะแนน)
ถ้ามี ๑ ด้าน (๐.๒๕ คะแนน) การให้คะแนนในเกณฑ์ที่ ๒
- ถ้ามีการจัดกิจกรรมครบ ๓ ด้าน เท่ากับ ๒ คะแนน ถ้ามี ๒ ด้าน เท่ากับ (๑ คะแนน) ถ้ามี
๑ ด้าน (๐.๕๐ คะแนน)

มาตรฐานที่ ๗ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ที่ดีนฒามาใช้
ประโยชน์
(๑๔) ตัวบ่งชี้ ๗.๑ มีแผนการบริหารและการพั
นาสถานศึ
กษา
คาอธิ บายตั วบ่ งชี้ : สถานศึก ษามีก ารกาหนด ปรั ชญา วิสั ยทั ศน์ พั นธกิจ และแผนแม่บ ท ที่
ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วย
เหนือ มีการจัดทาแผนการดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บท มีการกาหนดอัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
เอกลักษณ์ของสถานศึกษาและเป้าหมายในการจัดการศึกษาภายใต้บริบทของสถานศึกษาอย่างชัดเจน
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็นระบบและมีแนวทางการพัฒนา
ที่ชัดเจน
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีการกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท /แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
(แผน ๕ ปี ) และมีการประชาสัมพันธ์
(๒) มีแผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานประจาปีที่ สอดคล้องกับแผนแม่บท
(๓) มีการดาเนินงานตามแผนงานและโครงการ
(๔) มีการประเมินผลแผนงานและโครงการตามเป้าหมายที่กาหนด
(๕) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนา แผนแม่บท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/
แผนปฏิบัติงานประจาปี
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงการบริหารและการพัฒนาสถานศึกษา (๑ คะแนน)ประกอบด้วย
๑.๑ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนแม่บท /แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมถึง อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ พร้อมทั้งอธิบายให้ทราบถึงที่มาและเป้าหมายที่กาหนด (๐.๕๐ คะแนน)
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๑.๒ หลักฐานการมีส่วนร่วมของกาลังพลในการกาหนด หรือทบทวน ฯ ด้วยกาลังพลไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๕๐ คะแนน)
๒. แผนงานและโครงการ หรือแผนปฏิบัติงานประจาปีที่ สอดคล้องกับแผนแม่บท (ในปีที่ใช้ข้อมูลใน
การประเมิน) (๑ คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงถึงผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ข้อที่ ๓ (๑ คะแนน)
๔. รายงานผลการประเมินแผนงานและโครงการ ที่สรุปว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร(๑
คะแนน)
๕. รายงาน/หลักฐานการนาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางการปรับปรุง พัฒนาแผนแม่บท/
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและหรือแผนปฏิบัติงานประจาปี(๑ คะแนน)

(๑๕)ตัวบ่งชี้ ๗.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : ผู้บริหารสถานศึกษามีการดาเนินงานตามนโยบายที่กาหนดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีระบบตรวจสอบการทางานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและ
ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็น
ระบบ เป็นไปตามแผนงานที่กาหนดและให้กาลังพลมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีการจัดทาโครงสร้างของหน่วยงาน โครงสร้างการบริหารงาน และการกาหนดหน้าที่การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆภายในสถานศึกษาอย่างชัดเจน
(๒) กาลังพลรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ นโยบายและ
แผนงานของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน
(๓) มีการดาเนินการตามบทบาทหน้าที่
(๔) มีการติดตามงานและรายงานอย่างเป็นระบบและนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
(๕) ศักยภาพระบบฐานข้อมูลสาหรับผู้บริหารเพื่อการบริหารและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสาร/หลักฐานแสดงโครงสร้างของหน่วยงาน (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๑.๑ แผนภูมิโครงสร้างองค์กร (Organization Chart) แผนภูมิการบริหารงาน (Administrative Chart)
และแผนภูมิปฏิบัติงาน (Activity Chart) (๐.๕๐ คะแนน)
๑.๒ คาสั่ง/การกาหนดบทบาทหน้ าที่ผู้บริหารสถานศึกษา คาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ใน
สถานศึกษาพร้อมกาหนดหน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบ (๐.๕๐ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานแสดงถึงการรับรู้ เข้าใจ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนแม่บท อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
นโยบายและแผนงานของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ในการดาเนินงาน (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
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๒.๑ การประชาสัมพันธ์ ให้กาลังกาลังพลรับรู้ เข้าใจ (๐.๕๐ คะแนน)
๒.๒ สัมภาษณ์ กาลังพลถึงการรับรู้ และความเข้าใจ (๐.๕๐ คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานการดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๓.๑ ผลการด าเนิ นงานตามบทบาทหน้ าที่ของผู้ บริหาร และผลการด าเนิ นงานของคณะท างาน/
คณะกรรมการต่างๆ(๐.๕๐ คะแนน)
๓.๒ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/คณะทางานฯ(๐.๕๐ คะแนน)
๔. หลักฐานการกากับ ติดตามงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ผังวงรอบการกากับติดตาม , การประชุม นขต.ฯ,
รายงานการประชุมติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงาน(๑ คะแนน)
๕. ระบบฐานข้ อมู ลของสถานศึ กษาเพื่ อให้ ผู้ บริ หารใช้ ในการบริ หารและการพั ฒนา (๑ คะแนน)
ประกอบด้วย
๕.๑ เว็บไซต์ของสถานศึกษา (๐.๕๐ คะแนน)
๕.๒ ระบบฐานข้อมูลด้านต่างๆ (ด้านครูอาจารย์ กาลังพล ด้านหลักสูตร ข้ อมูลผู้เรียน ผลงาน
วิชาการ การจัดการความรู้ เอกสารตารา ข้อมูลและสถิติกิจกรรมต่างๆ ข่าวสารประชาสัมพันธ์เป็นต้น (๐.๕๐
คะแนน)
๕.๓ สัมภาษณ์และสาธิตการเข้าถึงข้อมูลและการนาไปใช้ประโยชน์
(๑๖) ตัวบ่งชี้ ๗.๓ การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการจัดการความรู เพื่อมุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู โดยมีการรวบรวม
องค์ความรูที่มีอยู่ในสถานศึกษาซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเป็นระบบ เพื่อใหทุก
คนในสถานศึกษาสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานไดอย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการในการบริหารจัดการความรู ประกอบด้วย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บ
ความรู การเขาถึง ขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้บุคลากรในสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีแผนงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษา
(๒) มีการดาเนินงานจัดการความรู้ตามแผนงาน/โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาโดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้
(๓) มีผลงานที่ได้จากการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ ตามกระบวนการจัดการเรียนรู้
(๔) มีการนาผลงานที่ได้จากการ จัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์
(๕) มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการฯ และนาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
จัดการความรู้
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานแสดงแผนงานการจัดการความรู้ของสถานศึกษา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
- แผนงาน/โครงการจัดการความรู้ของสถานศึกษาที่กาหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน(๐.๕๐ คะแนน)
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ที่กาหนดบทบาทหน้าที่ (๐.๕๐ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการจัดการความรู้ที่สถานศึกษา
กาหนด (๑ คะแนน)
๓. ผลงานที่ได้จากการดาเนินงานแผนงาน/โครงการ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๓.๑ ผลงานที่ได้จากเกณฑ์ข้อที่ ๑ อย่างน้อย ๒ เรื่อง (๐.๕๐ คะแนน)
๓.๒ สัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการความรู้ (๐.๕๐ คะแนน)
๔. เอกสาร/หลักฐานการนาผลงานที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ เช่น การเผยแพร่ โดย
บทความ วารสาร เว็บไซต์ การบรรยายให้ความรู้ การนาไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น ใช้ในการเรียนการสอน
การปรับปรุงตารา ปรับปรุงการฝึก ฯลฯ ) (๑ คะแนน)
๕. รายงานผลการประเมินแผนงาน/โครงการตามเป้าหมายที่กาหนด (๑ คะแนน)โดยระบุประเด็น
สาคัญที่ต้องปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาสถานศึกษาให้ เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ต่อไป(๐.๕๐ คะแนน)
(๑๗) ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีระบบการจัดหาและจัดสรรงบประมาณมีแผนการใช้จ่าย/บริหาร
งบประมาณที่สามารถผลักดันใหสามารถดาเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการรวบรวมระเบียบ/หลักเกณฑ์
การเงินและงบประมาณให้มีการจัดสรรงบประมาณ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่า งเป็ นระบบ มีก ารวิ เคราะห์ทางการเงิ น เช่น งบสื่อ/โสตทัศ นูปกรณ์/ อุป กรณ์ การฝึก/เครื่องช่วยฝึก /
นวัตกรรมการสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ รวมทั้งงบพัฒนางบดาเนินงานตามแนวทางที่
ทบ.กาหนด เพื่อให้ผู้ บริหารสถานศึกษาทาความเข้าใจกับการวิ เคราะห์ทางการเงิน ซึ่ง จะแสดงให้เห็นถึ ง
ศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณของหน่วย ที่เน้นความโปร่ง ใส ความถูกต้องใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีระบบการบริหารการเงินและงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การประเมิน
(๑) มีระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดทางบประมาณเป็นเอกสารอ้างอิงในการดาเนินงาน
(๒) จัดทาคาของบประมาณ/เสนอความต้องการงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจ/แผนงาน/
โครงการที่กาหนดไว้ และส่ง ยศ.ทบ.ตามเวลาที่กาหนด
(๓) มีแผนและการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบของ ทบ. เน้นความ
ประหยัด คุ้มค่า คุ้มทุน

๗๗
(๔) มีการติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีการรายงาน

ผล นาเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
(๕) มีผลการคานวณงบประมาณเพื่อแสดงศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ระเบียบและหลักเกณฑ์ในการจัดทางบประมาณเป็นเอกสารอ้างอิงในการดาเนินงาน ที่เป็นปัจจุบัน
(๑ คะแนน)
๒. เอกสาร/หลักฐานการจัดทาคาของบประมาณตามแผนและทันเวลา(๑ คะแนน)
๒.๑ เอกสารเสนอความต้ อ งการเอกสารการจั ด ท าค าของบประมาณ/เสนอความต้ อ งการ
งบประมาณ (๐.๕๐ คะแนน)
๒.๒ หลักฐานการส่งเอกสารฯ ให้ ยศ.ทบ.ตามเวลาที่กาหนด (๐.๕๐ คะแนน)
๓. เอกสาร/หลักฐานแสดงแผนการใช้จ่าย/บริหารงบประมาณอย่างถูกต้อง (๑ คะแนน)
๓.๑ แสดงแผนการใช้จ่ า ยตาม ระเบี ย บของ ทบ.ที่ เ น้น ความประหยัด คุ้ม ค่า คุ้ม ทุน (๐.๕๐
คะแนน)
๓.๒ แสดงข้ อมู ลการใช้ จ่าย/บริหารงบประมาณอย่ างถู กต้ องเป็ นไปตามระเบี ยบของ ทบ.(๐.๕๐
คะแนน)
๔. รายงานผลการติดตาม เร่งรั ด และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ นาเรียนผู้ บังคับบัญชาทราบ
(๑ คะแนน)
๕. แสดงวิธีการคานวณ และผลการคานวณ (ดาเนินการครบ ๓ ข้อ เท่ากับ ๑ คะแนน)
๕.๑ คานวณร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิ ต่องบประมาณที่ไ ด้รับจัดสรร (ใช้สูตรการคานวณ
๗.๔.๑)
๕.๒ คานวณร้อยละของงบประมาณสื่อ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรม
และการสร้างองค์ความรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ ต่องบดาเนินการจัดการศึกษา (ใช้สูตรการคานวณ
๗.๔.๒ )
๕.๓ คานวณร้อยละของงบประมาณวัสดุฝึก (ค่าเครื่ องช่วยฝึก) ต่องบดาเนินการจัดการศึกษา
ใช้สูตรการคานวณ ๗.๔.๓
คาอธิบายเกณฑ์การพิจารณา
เกณฑ์ที่ ๑ – ๕
กระบวนการงบประมาณของ ทบ. ประกอบด้วย
ภาคการจั ด ทางบประมาณ = การจัด ท ากรอบงบประมา ค าของบประมาณ และการจั ด สรร
งบประมาณ
ภาคการบริหารงบประมาณ = การจัดทาแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การขอเงินประจางวด การสั่ง
จ่ายงบประมาณและการควบคุมงบประมาณ

๗๘

ภาคการติดตามและประเมินผล = การติดตามการดาเนินงาน การประเมินผลด้านกระบวนการ
ทางานและด้านผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ที่ ๕ การแปลผลคะแนน ข้อ ๑ - ๓ ใช้เกณฑ์การแปลผลการคานวณศักยภาพด้านการเงินและ
งบประมาณ ตามตาราง ๗.๔.๓
ตาราง ๗.๔.๑ คาที่ใช้ในตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ และคาจากัดความ
คาที่ใช้

คาจากัดความ

เงินเหลือจ่ายสุทธิ

เงินเหลือส่งคืน ทบ.

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งในแผน และนอกแผนงบประมาณ

งบค่าจัดหาสื่อการเรียนการสอน/ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หรือเพื่อสร้างโสตทัศนูปกรณ์,ค่าอุปกรณ์การฝึก/ องค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียน เช่น โปรเจคเตอร์,คอมพิวเตอร์,
เครื่องช่วยฝึก
เทคโนโลยีสนับสนุน การเรียนการสอนอื่นๆ
งบค่านวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้

งบประมาณที่ใช้จ่ายเพื่อ การสร้างความรู้ให้กับผู้เรียน เช่น ค่าจัดหาหนังสือสาหรับ
ห้องสมุด ค่าสารสนเทศ, ค่าอินเตอร์เน็ตสาหรับบริการผู้เรียน ค่าจัดนิทรรศการทาง
วิชาการ

งบประมาณวัสดุฝึก/

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง ที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งใช้เพื่อจัดทา/ซื้อตาราเรียน รวมทั้ง สป.๓, สป.๕, เป้า

ค่าเครื่องช่วยฝึก
งบประมาณสาหรับการพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรใน รร.

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ของบุคลากร

งบดาเนินการจัดการศึกษา หรือ
งบดาเนินการ

งบรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคและให้หมายรวมถึง รายจ่ายที่ให้ใช้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดเพื่อการบริหารงานประจา ซึ่งมิใช่รายจ่ายในงบบุคลากร
งบลงทุน งบเงินอุดหนุน หรือ งบรายจ่ายอื่น

๗๙

ตาราง ๗.๔.๒ แบบพิมพ์หลักในการจัดทางบประมาณของ ทบ.
ขั้นการจัดทา/เสนอคาของบประมาณ

ขั้นการเสนอความต้องการงบประมาณ

ขั้นการรายงานแผน/ผลการใช้จ่าย งป.

ทบ.๕๐๐ - ๑๑๑ สรุ ปเปรี ยบเทียบค าขอ
งป.
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๒ สรุปคาขอ งป.
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๓ สรุปเปรียบเทียบ งป.
จาแนกตามงบรายจ่าย
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๔ รายละเอียดคาขอ งป.
ประเภทงบลงทุน
ทบ.๕๐๐ - ๑๑๕ การวิเคราะห์คาขอ งป.
ทบ.๕๐๐- ๑๑๖ รายละเอียดคาขอ งป.

ทบ.๕๐๐ - ๑๒๑ สรุปเปรียบเทียบความต้องการ
งป. ทบ.๕๐๐ - ๑๒๒ สรุปความต้องการ งป.
ทบ.๕๐๐ - ๑๒๓ สรุปความต้องการ งป.
จาแนกตามงบรายจ่าย
ทบ.๕๐๐ - ๑๒๔ ความต้องการ งป. งบลงทุน
ทบ.๕๐๐ - ๑๒๕ การวิเคราะห์ความต้องการ งป.
ทบ.๕๐๐ - ๑๒๖ รายละเอียดความต้องการ งป.

ทบ.๕๐๐ - ๑๕๑ แผนปฏิบัติงาน
ทบ.๕๐๐ - ๑๕๒ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ทบ.๕๐๐ - ๑๕๓ รายงานแผนและผลการใช้จา่ ย
งบประมาณ ประจาไตรมาส
ทบ.๕๐๐ - ๑๖๑ การเสนอขออนุมัติเงินประจางวด
ทบ.๕๐๐ - ๑๖๒ การขออนุมัติโอนเงินประจางวด
ไปใช้ใน งวดงบประมาณถัดไป

สูตรการคานวณ ๗.๔.๑ ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เงินเหลือจ่ายสุทธิ
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

X ๑๐๐

สูตรการคานวณ ๗.๔.๒ ร้อยละของงบประมาณสื่อ, โสตทัศนูปกรณ์, อุปกรณ์การฝึก,เครื่องช่วยฝึก,นวัตกรรมและ
การสร้างองค์ความรู้, ระบบห้องสมุด, ระบบสารสนเทศ ต่องบดาเนินการจัดการศึกษา
งป.ค่าสื่อ,โสตฯ
งบดาเนินการจัดการศึกษา

X ๑๐๐

สูตรการคานวณ ๗.๔.๓ ร้อยละของงบประมาณค่าวัสดุฝึก/ค่าเครื่องช่วยฝึก ต่องบดาเนินการจัดการศึกษา
งป.ค่าวัสดุฝึก
งบดาเนินการจัดการศึกษา

ตาราง ๗.๓.๓ เกณฑ์การแปลผลการคานวณศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณ
เกณฑ์
ควรปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ข้อ ๑
>๙
≤๙
<๗
<๖
ข้อ ๒
< ๑๕
≥ ๑๕
> ๒๐
> ๒๕
ข้อ ๓
<๕
≥๕
>๗
>๘

X ๑๐๐

ดีมาก
<๕
> ๓๐
> ๑๐

หมายเหตุ เมื่อนาผลคานวณมาแปลคะแนนแล้วให้รายงานให้ทราบศักยภาพด้านการเงินและงบประมาณแต่ไม่นามาคิด
คะแนน

๘๐

(๑๘) ตัวบ่งชี้ ๗.๕ การประกันคุณภาพการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้ : สถานศึกษามีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
และมีการจัดทารายงานการประเมินตนเองอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการนาข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงานของสถานศึกษา โดยจัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษา
ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
จุดมุ่งหมาย : เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
เกณฑ์การประเมิน
๑. มีแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. มีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามข้อ ๑
๓. มีระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาบนเว็บไซต์ของสถานศึกษา
๔. มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะกรรมการของโรงเรียน ปีละ ๑ ครั้ง
และจัดทารายงานการประเมินตนเองส่งตามเวลาที่กาหนด
๕. มีการประเมินความสาเร็จของการดาเนินงานตาม ข้อ ๑ และสรุปผลเพื่อนาไปกาหนดแนวทางปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาใน ๒ ด้าน (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๑.๑ ด้านความรู้ของกาลังพลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา(๐.๕๐ คะแนน)
๑.๒ ด้านการนาข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน)
๒. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการในเกณฑ์ข้อที่ ๑ (รายงานให้ครบทุกแผนงาน/
โครงการ กรณีที่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ให้รายงานเหตุผลให้ทราบด้วย) (๑ คะแนน)
๓. แสดงข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๓.๑ ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยกรรมการของสถานศึกษา ที่ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ (รายงาน
การประเมินตนเอง: SAR)
๓.๓ แผนการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.๔ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่ดาเนินการ
๓.๕ ข้อมูลกาลังพล,การจัดการเรียนการสอน,ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ (จากตัวบ่งชี้ ๗.๒
เกณฑ์ข้อที่ ๕)
๔. เอกสาร/หลักฐานแสดงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๔.๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน/คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ที่กาหนด
หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบ(๐.๒๕ คะแนน)
๔.๒ เอกสาร/หลักฐานการดาเนินการคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพของ
สถานศึกษา (๐.๒๕ คะแนน)

๘๑

๔.๓ รายงานผลการประเมินภายในสถานศึกษาก่อนนามาจัดทา SAR (๐.๒๕ คะแนน)
๔.๔ ส่ง SAR ตรงตามห้วงระยะเวลาตามที่ ยศ.ทบ. กาหนด ( ๐.๒๕ คะแนน)
๕. เอกสาร/หลักฐานผลการประเมินแผนงาน/โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาและ
แนวทาง การปรับปรุงพัฒนา (๑ คะแนน) ประกอบด้วย
๕.๑ สรุปผลการประเมินแผนงาน/โครงการและการนาผลไปปรับปรุงพัฒนา (๐.๕๐ คะแนน)
๕.๒ สัมภาษณ์หัวหน้าสานักงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ถึงผลการดาเนินงานเมื่อ
เทียบกับเป้าหมายที่กาหนด (๐.๕๐ คะแนน)
-----------------------------------------------------------------------------------------

