ตัวบงชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
กลุมตัวบงชี้
มิติที่ ๑
ตัวบงชี้พื้นฐาน

มาตรฐานดาน
๑.คุณภาพศิษย

ตัวบงชี้

๑. ผูเรียนเปนคนดี
๒. ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร
๓. ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร
๔. ศิษยเกาทําประโยชนใหกับสถาบัน
รวมน้ําหนัก
๒.คุณภาพครู/
๕. ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ
อาจารย
๖. ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร
๗. ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน
๘. ครู/อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
๙. ครู/อาจารยปฏิบัตติ ามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร
รวมน้ําหนัก
๓. หลักสูตรและ
๑๐. การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน
๑๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
๑๒. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
๑๓. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
รวมน้ําหนัก
๔. การฝกศึกษาวิชา ๑๔. กระบวนการพัฒนาการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (กลุม ๒)
ทหารและภาวะผูนํา
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตผูนําทางทหารฯ
(เฉพาะกลุม ๒ ๓
(กลุม ๓ ๔)
และ ๔)
๑๕. บุคลากรทางการฝกศึกษาและอบรมทางดานวิชาทางทหารฯ (กลุม ๒)
การบริหารจัดการครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก
ครูปกครอง และนายทหารปกครอง (กลุม ๓ ๔)
๑๖. ประสิทธิผลของการฝกศึกษาวิชาทหารฯ (กลุม ๒)
ประสิทธิผลของการฝกภาคปฏิบัตหิ รือภาคสนาม (กลุม ๓ ๔)
๑๗. ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา (กลุม ๒ ๓ ๔)
๑๘. คุณลักษณะของผูส ําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค (กลุม ๒ ๓ ๔)
รวมน้ําหนัก
๕.การบริหารและ
๑๙. การดําเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน
ธรรมาภิบาลของ
๒๐. การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา
๒๑. การบริหารความเสีย่ ง
๒๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
รวมน้ําหนัก
๖.ความสัมพันธกับ ๒๓. การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ
ชุมชน/สังคม
๒๔. การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอสถาบัน
รวมน้ําหนัก
๗. การทํานุบํารุง
๒๕. การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีทางทหาร
๒๖. การพัฒนาสุนทรียภาพ
รวมน้ําหนัก

คาน้ําหนัก
๕
๕
๕
๕
๒๐
๕
๕
๕
๕
๕
๒๕
๕
๕
๕
๕
๒๐
๕
๕
๕
๕
๕
๒๕
๕
๕
๕
๕
๒๐
๕
๕
๑๐
๕
๕
๑๐

-๒ กลุมตัวบงชี้

มาตรฐานดาน

ตัวบงชี้
คาน้ําหนัก
๘. การประกัน
๒๗. ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย
๕
คุณภาพการศึกษา หนวยงานตนสังกัด
ภายใน
๒๘. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
๕
การศึกษาภายใน
รวมน้ําหนัก
๑๐
มิติที่ ๒
๙. อัตลักษณ/
๒๙. อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา
๕
ตัวบงชี้
เอกลักษณ
๓๐. เอกลักษณสถาบัน
๕
อัตลักษณ
รวมน้ําหนัก
๑๐
มิติที่ ๓
๑๐. มาตรการ
๓๑. มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน)
๕
ตัวบงชี้
สงเสริม
๓๒. มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน)
๕
มาตรการสงเสริม
รวมน้ําหนัก
๑๐
รวม ๓ กลุมตัวบงชี้ มาตรฐาน ๑๐ ดาน ๓๒ ตัวบงชี้ และคาน้าํ หนัก ๑๖๐ คะแนน
รร.สธ.ทบ. (สบศ.) งดประเมินมาตรฐานดานที่ ๔ รวม ๓ กลุมตัวบงชี้ มาตรฐาน ๙ ดาน ๒๗ ตัวบงชี้ และคาน้ําหนัก ๑๓๕ คะแนน

หมายเหตุ : กลุมที่ ๑
กลุมที่ ๒
กลุมที่ ๓
กลุมที่ ๔

ไดแก
ไดแก
ไดแก
ไดแก

รร.สธ.ทบ. (สวนบัณฑิตศึกษา)
รร.จปร. รร.นร. และ รร.นนก.
วพม.
วพบ. วพร.ศวก.พร. และ วพอ.พอ.

-๓ ตัวบงชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๑. สําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ทีจ่ ัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป
๒. ขอมูลที่ใชในการพิจารณา
๒.๑ หลักฐานจากสถานศึกษา หลักฐานเชิงประจักษ และหลักฐานจากผูมีสวนเกี่ยวของ อาทิ บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง รวมทั้งนักเรียน/นักศึกษา
๒.๒ ขอมูลเชิงปริมาณใชขอมูล ๓ ปยอนหลัง คิดคะแนนเฉลี่ยโดยใชทศนิยม ๒ ตําแหนง ขอมูลเชิงคุณภาพ
ใชขอมูลปลาสุด ๑ ป
๑. ดานคุณภาพศิษย
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนเปนคนดี
คําอธิบาย

นักเรียน/นักศึกษามีคุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริ ยธรรม ตามที่ส ถานศึกษากําหนด
ปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทางทหาร รั ก ชาติ ศาสน กษั ต ริ ย ดํ า รงชี วิ ต อย างมี คุณ ค า มี น้ํ า ใจไมตรี
มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมดานตางๆ อาทิ วินัย สติ กตัญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย ประหยัด ขยัน
ไมเห็นแกตัว ฯลฯ ผานการทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๒ ๓ และ ๔)
๑. ร อยละของจํ านวนนั กเรี ยน/นั กศึ กษาทุ กหลั กสู ตร ที่ ทํ างาน ทํ ากิ จกรรม บํ าเพ็ ญประโยชน
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด (๒ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
๒ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด เทากับ

-๔ ๒. ร อยละของจํ านวนนั กเรี ย น/นั กศึ กษาทุ กหลั กสู ต ร ที่ มี คะแนนความประพฤติ และคะแนน
การประเมิ นค าคุ ณลั กษณะทางทหาร อยู ในเกณฑ ดี - ดี มาก ตามที่ ส ถาบั น กํ า หนด ต อจํ านวนนั ก เรี ย น/
นักศึกษาทั้งหมด (๓ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่มีคะแนนความประพฤติและ
คะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี - ดีมาก
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
๓ คะแนน

X ๑๐๐

ใช บั ญญั ติ ไตรยางศ เที ยบ โดยกํ าหนดร อยละ ๘๐ ของจํ านวนนั กเรี ยน/นั กศึ กษาทั้ งหมด เท ากั บ

หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๑)
ร อ ยละของจํ า นวนนั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต ร ที่ ทํ า งาน ทํ า กิ จ กรรม บํ า เพ็ ญ ประโยชน
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง/ป
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
๕ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด เทากับ

หมายเหตุ : ๑. การทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร) ตรวจสอบจากหลักฐาน เชน คําสั่ง
หนังสือสั่งการใหนักเรียน/นักศึกษา ไปรวมกิจกรรมตางๆ ที่ตอบสนองตอภารกิจของกองทัพ สังคม และ
ประเทศชาติ หรือ portfolio ของนักเรียน/นักศึกษาที่แสดงการทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน
ที่มีลายมือชื่อรับรองจากผูแทนหนวยทีไ่ ปทํากิจกรรม หรือครู/อาจารยที่เกี่ยวของ
๒. การนับจํานวนใหนับทั้งผูทํากิจกรรมและผูรวมกิจกรรม
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา มีนักเรียน/นักศึกษา ทํารายรางกายผูอื่น
ลักทรัพย ลวงละเมิดทางเพศ เลนการพนัน หรือคายาเสพติด ฯลฯ โดยอาจารยที่ปรึกษาและผูบริหารมิได
ดําเนินการแกไขและปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวเกิดซ้ํา

-๕ ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร
คําอธิบาย

นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป สุ ด ท า ย มี ค วามสามารถตามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนดและมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พงึ ประสงคสอดคลองกับความตองการของผูใชผูสําเร็จการศึกษา และกองทัพ
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๒ ๓ และ ๔)
๑. นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวามาตรฐาน
ICT หรือเทียบเทา (๑ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย ที่มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย
ทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๒. มี นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป สุ ด ท า ยที่ ไ ด รั บ รางวั ล /การยอมรั บ /ยกย อ งที่ ส ะท อ นความรู
ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา ๑ รางวัล
(๑ คะแนน)
๓. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (Success Rate)
ในแตละรุน (๑ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (Success Rate)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาทั้งหมด
เทากับ ๑ คะแนน

-๖ ๔. การมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศของ
ผูสําเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอ
จากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
๑ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ

๕. ผลประเมิ นคุ ณภาพผูสํ าเร็ จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดับ อุด มศึ กษาแหงชาติ
โดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินโดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา

X ๑๐๐

ใช บั ญญัติ ไตรยางศ เที ย บ โดยกํ าหนดร อยละ ๘๐ ของจํ านวนผู สํ าเร็ จการศึ กษาที่ ไดรั บการ
ประเมินโดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา เทากับ ๑ คะแนน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๑)
๑. นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวามาตรฐาน
ICT หรือเทียบเทา (๑ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย ที่มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย
ทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๒. มี นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป สุ ด ท า ยที่ ไ ด รั บ รางวั ล /การยอมรั บ /ยกย อ งที่ ส ะท อ นความรู
ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา ๑ รางวัล
(๑ คะแนน)

-๗ ๓. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (Success Rate)
ในแตละรุน (๑ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (Success Rate)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาทั้งหมด
เทากับ ๑ คะแนน
๔. การมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศของ
ผูสําเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอ
จากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
๑ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ

๕. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
(๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินความพึงพอใจจากผูใชผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินโดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา

X ๑๐๐

ใช บั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ เ ที ย บ โดยกํ า หนดร อ ยละ ๘๐ ของจํ า นวนผู ใ ช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่
ตอบแบบสอบถามกลับมา เทากับ ๑ คะแนน

-๘ ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
คําอธิบาย (กลุม ๒ ๓ และ ๔)
ผลงานของนักเรียน/นักศึกษา ที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะ และ/หรือนําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงค หรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในโครงงาน
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา
รอยละของโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนําไปใชประโยชน (๕ คะแนน)
จํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนําไปใชประโยชน
จํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ ของจํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา
(Senior Project) ทั้งหมด เทากับ ๕ คะแนน
คําอธิบาย (กลุม ๑)
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพและ/หรือเผยแพรในมิติตางๆ
ผลงานวิจัย
การตีพิมพผลงานวิจัย
มีการตีพิมพสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) กลุม ๒ หรือเทียบเทา
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) กลุม ๑ หรือเทียบเทา
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล
ISI หรือ Scopus หรือเทียบเทา
ผลงานสรางสรรค

การเผยแพรผลงานสรางสรรค
มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
มีการเผยแพรในระดับสถาบัน
มีการเผยแพรในระดับกองทัพ/ชาติ
มีการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
มีการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

คาน้ําหนัก
๐.๒๐
๐.๔๐
๐.๖๐
๐.๘๐
๑.๐๐

คาน้ําหนัก
๐.๒๐
๐.๔๐
๐.๖๐
๐.๘๐
๑.๐๐

-๙ หมายเหตุ ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบ ไมนอยกวา ๓ คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยที่ตีพิมพและงานสรางสรรคที่เผยแพร (๕ คะแนน)
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัย/งานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ/เผยแพรของบัณฑิตระดับปริญญาโท
จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ ของจํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิต
ระดับปริญญาโททั้งหมด เทากับ ๕ คะแนน
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา
๑. มีอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาปริญญาโท/เอก ไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ.หรือตนสังกัด หรือ
๒. มีอัตราสวนอาจารยคุมวิทยานิพนธไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ.หรือตนสังกัด หรือ
๓. มีอัตราสวนอาจารยคุมสารนิพนธ ไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ. หรือตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ ๔ ศิษยเกาทําประโยชนใหสถานศึกษา
คําอธิบาย

ศิษยเกาที่กลับมาชวยเหลือและใหความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ใหการสนับสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มี กิ จ กรรมที่ ศิ ษ ย เ ก า ร ว มพั ฒ นาวิ ช าการ/วิ ช าชี พ หรื อ พั ฒ นานั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาร ว มกั บ
สถานศึกษา (๑ คะแนน)
๒. มี กิ จ กรรมที่ ศิษ ย เ ก า ร ว มพั ฒ นาสถานศึ ก ษา เช น อาคารสถานที่ อุ ป กรณ ก ารศึ กษา หรื อ
สิ่งแวดลอม เปนตน (๑ คะแนน)
๓. มีกิจกรรมที่ศิษยเการวมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือทุนการศึกษา (๑ คะแนน)
๔. มีฐานขอมูลและมีการสื่อสารกับศิษยเกาอยางเปนระบบ (๑ คะแนน)
๕. มีผลงานสรางสรรคสังคมของศิษยเกาที่เปนที่ยอมรับ/ยกยอง อยางนอยปละ ๑ ผลงาน (๑ คะแนน)
หมายเหตุ : ประเมินเฉพาะสถาบันที่มีศิษยเกาสําเร็จการศึกษา ๕ ปขึ้นไป
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา ไมมีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนระบบ

-๑๐ ๒. ดานคุณภาพครู/อาจารย
ตัวบงชี้ที่ ๕ ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ
คําอธิบาย

ครู/อาจารยประจํามีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน สามารถพัฒนา
นักเรียน/นักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย (กลุม ๑, ๒ และ ๓)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๐
๑
๓
๖

๒
๓
๕
๘

๕
๖
๘
๑๑

คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน
หมายเหตุ : โรงเรียนเหลาทัพ ใชเกณฑการประเมินตามตาราง และใหเทียบเคียงดังนี้
๑) วุฒิการศึกษา
ใหอาจารยผูสอนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการเหลาทัพ และวิทยาลัยการทัพเรือ
เทียบเทาปริญญาโท เนื่องจากเปนสาขาวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญทางทหาร
๒) ตําแหนงทางวิชาการ
ใ ห อ า จ า ร ย ผู ส อ น ที่ มี ป ร ะ ส บ ก า ร ณ เ ป น ผู บั ง คั บ ก า ร เ รื อ ห รื อ นั ก บิ น ม า แ ล ว
ไมต่ํากวา ๓ ป เทียบเทาผูชวยศาสตราจารย และมีประสบการณเปนผูการเรือหรือนักบินมาแลว ไมต่ํากวา ๕ ป
เทียบเทารองศาสตราจารย
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย (กลุม ๔)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๐

๓

๖

-๑๑ คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๓.๕ เทากับ ๕ คะแนน
หมายเหตุ : ไมนับปริญญากิตติมศักดิ์ศาสตราจารยคลินิก ศาสตราจารยภิชาน
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา มีอาจารยประจํามีวุฒิปริญญาที่ไมไดรับการ
รับรองจากตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ ๖ ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร
คําอธิบาย

ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่มีคุณภาพและไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับสากล หรือผลงานสรางสรรคที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ และมีการเผยแพร
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่มีผลงานวิจัยงานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคที่เผยแพร (๒ คะแนน)
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่มีผลงานวิจัยงานสรางสรรค
ทีไ่ ดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคที่เผยแพร
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําทั้งหมด เทากับ ๒ คะแนน
๒. รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคที่เผยแพร (๓ คะแนน)
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ ของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําทั้งหมด เทากับ ๓ คะแนน

-๑๒ ผลงานวิจัย

การตีพิมพงานวิจัย
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal
Centre (TCI) กลุม ๒ หรือ
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal
Centre (TCI) กลุม ๑ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3,Q4 หรือ
เทียบเทา
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏใน
ฐานขอมูลสากลISI หรือ Scopus Q1,Q2หรือเทียบเทา
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
ผลงานสรางสรรค

การเผยแพรผลงานสรางสรรค
มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
มีการเผยแพรในระดับสถาบัน
มีการเผยแพรในระดับกองทัพ/ชาติ
มีการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
มีการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

คาน้ําหนัก
๐.๒๐
๐.๔๐
๐.๖๐
๐.๘๐

๑.๐๐

คาน้ําหนัก
๐.๒๐
๐.๔๐
๐.๖๐
๐.๘๐
๑.๐๐

เงื่อนไข : คะแนนในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีอาจารยคัดลอกผลงาน แตละสถาบันมิได
ดําเนินการลงโทษ
ตัวบงชี้ที่ ๗ ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน
คําอธิบาย
ครู / อาจารย ป ระจํ า และ/หรื อ นั ก วิ จั ย มี ผ ลงานวิ จั ย /งานสร า งสรรค ที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ ข อ เสนอแนะที่ ร ะบุ ไว ใ นรายงานวิ จั ย /งานสร า งสรรค ที่ ได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสถาบัน/ผูบริหารสถาบันหรือสภาสถาบัน
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
ร อยละของจํ านวนอาจารย ประจํ าและ/หรื อนั กวิ จั ยมี ผลงานวิ จั ย/งานสร างสรรค ที่ ได นํ าไปใช
ประโยชน ตอจํานวนอาจายประจํา/นักวิจัยประจําทั้งหมด (๕ คะแนน)

-๑๓ จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่มีผลงานที่ไดนําไปใชประโยชน
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําทัง้ หมดที่มผี ลงาน

X ๑๐๐

ใช บัญญัติ ไตรยางศเ ทีย บ โดยกํ าหนดรอยละ ๕๐ ของจํ านวนอาจารย ประจํ าและ/หรื อ
นักวิจัยประจําทัง้ หมดที่มีผลงาน เทากับ ๕ คะแนน
เงื่อนไข : คะแนนในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําละเมิด
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/คัดลอกผลงาน แตสถาบันมิไดดําเนินการลงโทษ
ตัวบงชี้ที่ ๘ ครู/อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
คําอธิบาย

ครู/อาจารยประจําที่ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ เชน ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและ/หรือตางประเทศ และไดนําความรูกลับมา
ขยายผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําที่ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอ
ผลงาน อยางนอย ๓๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนครู/อาจารยประจําที่เพิ่มพูนความรูฯ ไมนอยกวา ๓๐ ชม./ป
และมีการขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน
จํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด

๕ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด เทากับ

เงื่อนไข : ๑. การนําความรูกลับมาขยายผล ตรวจสอบจากรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษา
ดูงานฯ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ภาพถาย ที่นําความรูที่ไดรับมาขยายผล
๒. คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีครู/อาจารยละทิ้งการสอน

-๑๔ ตัวบงชี้ที่ ๙ ครู/อาจารย ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร
คําอธิบาย

สถานศึ กษาของกองทัพ มีการกํ าหนดจรรยาบรรณวิช าชีพครู ครูทหารไว เป นลายลั กษณอักษร
มี ก ระบวนการส ง เสริ ม ให ค รู อาจารย ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดําเนินการวางแผน
ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร ตอ
จํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด (๒ คะแนน)
จํานวนครู/อาจารยประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร
จํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด
เทากับ ๒ คะแนน
๒. มีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร (๑ คะแนน)
๓. มี ค ณะกรรมการจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ครู / ครู ท หาร และ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร อยางนอย ๒ ครั้ง/ป (๑ คะแนน)
๔. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําที่ผานการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร อยูใน
ระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด (๑ คะแนน)
จํานวนครู/อาจารยประจําผานการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร
อยูในระดับ ดี – ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด

๑ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด เทากับ

-๑๕ ๓. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ที่ ๑๐ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
ความตองการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปด – ปดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
ทุ ก หลั ก สู ต ร มี ก ารดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหว างหน วยงานที่ เ กี่ ยวข อง มี การประเมิ น หลักสู ต รทุ กหลักสู ต รตามกรอบเวลาที่ กําหนด มี การนํ าผล
ประเมินความพึงพอใจของหนวยผูใชตอผูสําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค มาใชในการปรับปรุง
หลักสูตร
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหนว ยงานตนสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/
สภาวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (๑ คะแนน)
๒. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย ๒ ครั้ง / ป (๑ คะแนน)
๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพ/หนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือประชาคมอาเซียน ( ๑ คะแนน)
๔. มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย ๑ ครั้ง ในทุก ๓ - ๖ ป ( ๑ คะแนน)
๕. มี การนํ าผลการประเมิ น ความพึ งพอใจ ของหนว ยผู ใช ที่มีต อ ผู สํ าเร็ จ การศึ กษามาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร (๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพดําเนินการใหครู/อาจารย จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการ
สอนรายวิชา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีการจัดทําแผนการจัดการเรีย นรูรายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเนนผูเรียนเปนสําคั ญ
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม
ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง รวมทั้ งคุณลักษณะที่พึงประสงค จํานวนไมน อยกวา ร อยละ ๗๐ ของจํานวน
รายวิชาทั้งหมด (๑ คะแนน)
๒. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กําหนด (๑ คะแนน)
๓. รอยละของจํานวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรีย นการสอนรายวิชาอยูในระดับ ดี – ดีมาก
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนรายวิชาทั้งหมด (๑ คะแนน)

-๑๖ จํานวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ ดี – ดีมาก
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนรายวิชาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนด รอยละ ๘๐ ของจํานวนรายวิชาทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๔. รอยละของจํานวนครู/อาจารยผูสอนที่มีผลการประเมิน อยูในระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนครู/อาจารยผูสอนทั้งหมด
จํานวนครู/อาจารย/ผูสอนที่มีผลการประเมินอยูในระดับ ดี – ดีมาก
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนครู/อาจารยผูสอนทั้งหมด
๑ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนด รอยละ ๘๐ ของ จํานวนครู/อาจารยผูสอนทั้งหมด เทากับ
๕. มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน (๑ คะแนน)

ตัวบงชี้ที่ ๑๒ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพ ดําเนิ นการใหครู/ อาจารย กํ าหนดและแจ งหลักเกณฑ วิ ธีการวัด และ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ที่เ ป น ไปตามแผนการจั ด การเรี ย นรูร ายวิ ช า/แผนการสอน ใช วิ ธี การวั ด และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมและ
หลากหลาย ตลอดจนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๒ ๓ และ ๔)
๑. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และครู/อาจารย
แจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน)
๒. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/
แผนการสอน (๑ คะแนน)
๓. มี ก า ร แ จ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง ผู เ รี ย น ใ ห ผู ป ก ค ร อ ง ท ร า บ อ ย า ง น อ ย
๑ - ๒ ครั้ง/ปการศึกษา (๐.๕ คะแนน)
๔. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียน/นักศึกษาเพื่อความโปรงใส
และยุติธรรม (๑ คะแนน)
๕. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน (๑ คะแนน)
๖. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (๐.๕ คะแนน)

-๑๗ หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๑)
๑. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และครู/อาจารย
แจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน)
๒. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/
แผนการสอน (๑ คะแนน)
๓. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียน/นักศึกษาเพื่อความโปรงใส
และยุติธรรม (๑ คะแนน)
๔. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน (๑ คะแนน)
๕. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี
การใหบริการ รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติใหกับนักเรียน/นักศึกษาอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ
รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติ (๑ คะแนน)
๒. มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน (๑ คะแนน)
๓. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน (๑ คะแนน)
๔. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ
รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติ (๑ คะแนน)
๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (๑ คะแนน)
๔. การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
สถานศึ ก ษาของกองทั พ มี ก ารฝ ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร และภาวะผู นํ า การฝ ก อบรม การปลู ก ฝ ง
อุดมการณ และการจัดกิจกรรมที่เ นนการปฏิบัติและสรางเสริมประสบการณจริง มีการฝกปฏิบัติวิชาชี พ
เพื่อใหผูเรียนมีจิตวิญญาณ ทักษะ และความรอบรูใ นการเปนทหารอาชีพ มีความจงรักภักดี และสามารถสละ
เลือดเนื้อและชีวิต เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยได มีภาวะผูนําทางทหาร สามารถเผชิญกับภัยคุกคาม
รวมทั้ ง ความยากลํ า บากและอุ ป สรรคป ญ หาต า งๆ มี สุ ข ภาพร า งกายสมบู ร ณ แ ข็ ง แรง โดยมี บุ ค ลากร
การฝกอบรมทางทหารที่มีคุณภาพ และอุปกรณการฝกที่ทันสมัย ตลอดจนมีการระดมทรัพยากร ทั้งดาน
บุ ค ลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ ยุ ท โธปกรณ และสิ่ ง อํ า นวยความสะดวก รวมทั้ ง ความร ว มมื อ
จากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ

-๑๘ ตัวบงชี้ที่ ๑๔ กระบวนการพัฒนาการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (กลุม ๒)
คําอธิบาย
สถานศึกษาของกองทัพ มีการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําเปนไปตามหลักสูตร เพื่อเสริมสราง
ผูนําทางทหารใหมีความเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของกองทัพ
มีความรู ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ ในศาสตร ด านวิ ทยาการทหาร รวมทั้ง มี การประเมิน ผลและนํ าผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีกิจกรรมการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําในหลักสูตร (๑ คะแนน)
๒. มีหนวยงานรับผิดชอบและดําเนินการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําตามหลักสูตร (๑ คะแนน)
๓. จํ านวนหน ว ยกิ ต รวมของการฝ กศึ กษาวิ ช าทหารและภาวะผู นํ า ไม น อยกว า ๑๐ หน ว ยกิ ต
(๐.๕ คะแนน)
๔. จํ า นวนสั ป ดาห ข องการฝ กภาคปฏิ บั ติ ไม น อ ยกว า ๘ สั ป ดาห / ป หรื อ มี ร ะยะเวลาการฝ ก
ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไมนอยกวา ๑,๑๐๐ ชั่วโมง สําหรับหลักสูตร ๔ ป และไมนอยกวา ๑,๔๐๐ ชั่วโมง
สําหรับหลักสูตร ๕ ป (๐.๕ คะแนน)
๕. มีการประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (๑ คะแนน)
๖. มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๔ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตผูนําทางทหารที่เหมาะสมกับสภาวะ
ปจจุบันและสอดคลองกับความตองการของกองทัพ (กลุม ๓ และ ๔)
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษาของกองทั พ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอน
ให ผู เ รี ย น มี คุ ณ ลั ก ษณะทางทหารและผู นํ าทางทหาร ควบคู กั บ วิ ช าชี พ ของตน ตลอดจนการให บ ริ ก าร
แกชุมชน สังคมที่เหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน สอดคลองกับความตองการ
ของกองทัพ
เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (๑ คะแนน)
๒. หลักสูตรตอบสนองปรัชญา และวัตถุประสงคของสถาบัน (๑ คะแนน)
๓. มีการจัดการฝกอบรมทางทหาร/วิชาชีพ ตรงตามหลักสูตรและตามแผนการปฏิบัติ (๑ คะแนน)
๔. มีการประเมินผลการฝกอบรมทางทหาร/การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพ (๑ คะแนน)
๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร/วิชาทางทหาร/วิชาชีพ (๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๕ บุคลากรทางการฝกศึกษาและอบรมทางดานวิชาทางทหาร และภาวะผูนาํ ที่มีคุณภาพ (กลุม ๒)
คําอธิบาย
สถานศึกษาของกองทั พ มี บุคลากรทางการฝกศึ กษาและอบรมดานการทหารที่ มีประสบการณ
ในการปฏิบัติงานทางทหาร เคยเปนผูบังคับหนวยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผูบังคับกองรอยขึ้นไป ผานการ
ฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดาน หรือมีคุณวุฒิปริญญาโททางทหาร หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
เสนาธิการเหลาทัพขึ้นไป และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางทหารเปนที่ยอมรับของกองทัพ

-๑๙ เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีประสบการณเปนผูบังคับหนวยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผูบังคับกองรอยขึ้นไป (๑ คะแนน)
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารที่มปี ระสบการณเปนผูบังคับหนวยทหาร
หรือจบการศึกษาระดับผูบังคับกองรอยขึ้นไป
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด

X ๑๐๐

ใช บัญญัติ ไตรยางศเ ทีย บ โดยกํ าหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนบุ คลากรทางดานวิ ชาทหาร
ทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๒. มีประสบการณในการปฏิบัติงานทางทหาร (๑ คะแนน)
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารที่มปี ระสบการณในการปฏิบัติงานทางทหาร
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด

X ๑๐๐

ใช บัญญัติ ไตรยางศเ ทีย บ โดยกํ าหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนบุ คลากรทางดานวิ ชาทหาร
ทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๓. ผานการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดาน (๑ คะแนน)
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทีผ่ านการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดาน
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด

X ๑๐๐

ใช บัญญัติ ไตรยางศเ ทีย บ โดยกํ าหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนบุ คลากรทางดานวิ ชาทหาร
ทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๔. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางทหารเปนที่ยอมรับของกองทัพ (๑ คะแนน)
จํานวนบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางทหารเปนที่ยอมรับของกองทัพ
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด
เทากับ ๑ คะแนน

-๒๐ ๕. มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพขึ้นไป (๑ คะแนน)
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพขึ้นไป
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด
เทากับ ๑ คะแนน
ตัวบงชี้ที่ ๑๕ การบริหารจัดการครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครูปกครอง และ
นายทหารปกครอง (กลุม ๓ และ ๔)
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพ มีระบบการคัดเลือกอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง
และนายทหารปกครอง จากผูมีประสบการณ เชี่ยวชาญในศาสตรดานวิทยาการทหาร ทั้งภายในและภายนอก
กองทัพ มีการกําหนดหนาที่และภาระงานของอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และ
นายทหารปกครองอย างชั ด เจน มี การปฐมนิ เทศ อาจารย วิ ชาทหาร ครู ทหาร ครู ฝ ก ครู /อาจารย ปกครอง
นายทหารปกครองใหม รวมทั้งมีการจัดครูพี่เลี้ยงนิเทศการปฏิบัติ ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลการสอน
เพื่อนํามาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝกศึกษา และการอบรม
เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีระบบการคัดเลือกอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และนายทหารปกครอง
(๑ คะแนน)
๒. มีการกําหนดหนาที่และภาระงานของอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง
และนายทหารปกครอง (๑ คะแนน)
๓. มีการปฐมนิเทศ อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และนายทหารปกครองใหม
รวมถึงการจัดครูพี่เลี้ยง (๑ คะแนน)
๔. มี ป ระเมิ น ผลการสอนของอาจารย วิ ช าทหาร ครู ท หาร ครู ฝ ก และครู / อาจารย ป กครอง
นายทหารปกครอง (๑ คะแนน)
๕. มีการนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝกศึกษา
และการอบรม (๑ คะแนน)

-๒๑ ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ประสิทธิผลของการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (กลุม ๒)
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพ มีแผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา มีหนวยงาน
รับผิดชอบ กํากับดูแลการฝกศึกษาใหเปนไปตามแผนที่กําหนด มีการวัดและประเมินผลการฝกวิชาทหารและ
การเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา รวมทั้งมีการนําผลการประเมินนํามาปรับปรุง พัฒนาการฝกวิชาทหารและ
การเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา ตลอดจนมีการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อใชสนับสนุน
การฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา
เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีแผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน)
๒. มีการฝกตามแผนที่กําหนด (๑ คะแนน)
๓. มีการประเมินผลการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน)
๔. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะ
ผูนํา (๑ คะแนน)
๕. มีนวัตกรรมที่ใชสนับสนุนในการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ประสิทธิผลของการฝกภาคปฏิบัติ หรือภาคสนาม (กลุม ๓ และ ๔)
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพ มีแผนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม มีหนวยงานรับผิดชอบ กํากับดูแล
การฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม ใหเปนไปตามแผนที่กําหนด มีการวัดและประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ
หรื อภาคสนาม รวมทั้ งมี การนํ าผลการประเมิ น นํ ามาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการฝ กภาคปฏิ บั ติ ห รื อภาคสนาม
ตลอดจนมีการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อใชสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม
เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีแผนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)
๒. มีการฝกตามแผน (๑ คะแนน)
๓. มีการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)
๔. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)
๕. มีนวัตกรรมที่ใชสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๗ ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา (กลุม ๒)
คําอธิบาย
สถานศึ กษาของกองทั พ มี ค วามพร อ มในการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรการฝ ก ศึ กษาวิ ช าทหารและ
การเสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะผู นํ า โดยมี แ ผนการระดมทรั พ ยากร และมี ก ารระดมทรั พ ยากรทั้ ง ในและ
นอกสถานศึ ก ษา เป นผลให การดํ าเนิ นงานการฝ ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารและการเสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะผู นํ า
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดในหลักสูตร และกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการฝกศึกษาวิชาทหาร
และการเสริมสรางคุณลักษณะผูนําอยางตอเนื่อง

-๒๒ เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีแผนการระดมทรัพยากร (๑ คะแนน)
๒. มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (๑ คะแนน)
๓. มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน (๑ คะแนน)
๔. ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคการฝกศึกษาได (๑ คะแนน)
๕. ทรั พ ยากรการฝ ก ศึ ก ษาสามารถก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการฝ ก ศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง
(๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๗ ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา (กลุม ๓ และ ๔)
คําอธิบาย
สถานศึกษาของกองทั พ มี ความพร อมในการสนั บสนุ นทรั พยากรการฝ ก ภาคปฏิ บัติห รือภาคสนาม
โดยมีแผนการระดมทรัพยากร และมีการระดมทรัพยากรทั้งในและนอกสถานศึกษา เปนผลใหการดําเนินงาน
การฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดในหลักสูตร และกอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนามอยางตอเนื่อง
เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีแผนการระดมทรัพยากร (๑ คะแนน)
๒. มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (๑ คะแนน)
๓. มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน (๑ คะแนน)
๔. ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคการฝกศึกษาได (๑ คะแนน)
๕. ทรั พ ยากรการฝ ก ศึ ก ษาสามารถก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการฝ ก ศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง
(๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๘ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค (กลุม ๒ ๓ และ ๔)
คําอธิบาย
การกําหนดคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๖ ลง ๑ มี.ค.๕๖
ได กํ า หนดให ก ารจั ด การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี มุ ง เน น ให ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
มี ความรู ค วามสามารถ มี ทั กษะทางป ญ ญา มี ทัก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ คคล มี ทั กษะการวิ เ คราะห
เชิงตัวเลข มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพทหาร มีภาวะ
ผูนําทางทหาร การเปนผูนําหนวยทหารขนาดเล็ก ในระดับผูบังคับหมวด หรือผูบังคับหนวยรักษาพยาบาล
หรื อหน ว ยเสนารั กษ ขนาดเล็ ก มี วิ นั ย รู บ ทบาทหน าที่ ข องการเป น ทหารอาชี พ รู แบบธรรมเนี ย มทหาร
บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะการวางตนที่ เ หมาะสม สํ า นึ ก ในหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบของตน สามารถปฏิ บั ติ ก ารทางทหาร
ธํารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร อุทิศตนเพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริยมีความสมบูรณทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจ

-๒๓ เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. ร อ ยละของจํ า นวนผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ มี อุ ด มการณ จ งรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยูในระดับดีขึ้นไป
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีอุดมการณจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยูในระดับดีขึ้นไป
X ๑๐๐
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๒. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผูนํา ทางทหารที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม กล าหาญ มี ความซื่ อสั ตย สุจ ริต มี ความรั บผิ ดชอบตอหน าที่ ปฏิบั ติ ตามแบบธรรมเนี ยมทหาร
มีความสามัคคี ในหมูคณะ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผูนํา ทางทหารที่ดี มีวินัย
มีคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๓. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร เขาใจบทบาทและ
หนาที่ของการรักษาความมั่นคงและการปองกันประเทศ อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร อยูในระดับดีขึ้นไป
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน

-๒๔ ๔. ร อ ยละของจํ านวนผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ มี ความรู ใ นศาสตร ข องวิ ช าการและวิ ช าชี พ ของตน
สามารถประยุกตใชความรูของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาตอได อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๐.๕ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรูในศาสตรของวิชาการและวิชาชีพของตน อยูในระดับดี
ขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน
๕. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถ
วิเคราะหและประมวลผลความรู และใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๐.๕ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถ
วิเคราะหและประมวลผลความรู อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน
๖. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
และสามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๐.๕ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และ
สามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีขึ้นไป
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน

-๒๕ ๗. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะ
และการวางตัวที่เหมาะสม อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด (๐.๕ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะ
และการวางตัวที่เหมาะสม อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน
๕. ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑๙ การดําเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน
คําอธิบาย

คณะกรรมการสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบันมีผลการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่
ซึ่งกําหนดไวในคําสั่ง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใตบริบทของเหลาทัพ โดยมุงเนนการกําหนดนโยบาย
กํากับ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีการกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณผูเรียน เอกลักษณ
สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปที่ทันสมัยและปฏิบัติได
๑.๒ มีผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/
หนวยงานตนสังกัดกําหนด
๑.๓ มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ โดยเนนการกํากับติดตาม และสนับสนุนผูบริหารใน
การปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
๑.๔ มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เชน มีการกําหนดวันประชุมตลอดปไมนอยกวา ๒ ครั้ง/ป
จัดสงประเด็นการพิจารณาลวงหนา กํากับใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของ
จํานวนครั้งที่จัดประชุมทั้งป
๑.๕ มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติ ๕ ขอเทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
สถานศึกษานําเสนอหลักฐาน ในประเด็นตอไปนี้
๒.๑ มีการเสนอรายงานประจําป/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตอหนวยงานตนสังกัด
(๑ คะแนน)
๒.๒ มีคะแนนผลการประเมินรายปโดยหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน)
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม เทากับ ๑ คะแนน

-๒๖ ๒.๓ สถานศึกษานําเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติตางๆ ที่เกิดจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (๑ คะแนน) โดยพิจารณาเพิ่มเติมจาก
๑) ผลการสัมภาษณประธานคณะกรรมการสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน
๒) ผลการสัมภาษณผูแทนหนวยงานตนสังกัด
๓) ผลการสัมภาษณครู/อาจารย จํานวน ๓ – ๔ คน
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา มีการออกใบประกาศนียบัตรการสําเร็จ
การศึกษาใหกับผูที่ไมมีคุณสมบัติ
ตัวบงชี้ที่ ๒๐ การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
คําอธิบาย

ผูบริหารสถานศึกษามีผลการดําเนินงานตามนโยบายที่กําหนดโดยสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล
มีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๔ คะแนน)
๑.๑ มี คะแนนผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ งานตามหน า ที่ ของผู บ ริ ห ารสถานศึ กษาโดยการ
ประเมินตนเอง (๑ คะแนน)
ใช บัญญัติ ไตรยางศ เที ยบ โดยกํ าหนดคะแนนเต็ มของผลประเมิ นผู บริ ห ารสถานศึกษา
เทากับ ๑ คะแนน
๑.๒ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาทีข่ องผูบังคับหนวยขึ้นตรงทุกหนวย
โดยผูบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน)
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม เทากับ ๑ คะแนน
๑.๓ มีรายงานงบการเงินเสนอหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน)
๑.๔ มีจํานวนอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑในทุกหลักสูตร (๑ คะแนน)
จํานวนหลักสูตรที่มีอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๑ คะแนน)
มีผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน)
หมายเหตุ : ใชเกณฑ สกอ. หรือตนสังกัดในการกําหนดจํานวนอาจารยตอนักเรียน/ นักศึกษา
เงื่อนไข : คะแนนในตัว บงชี้ นี้จะลดลง ๑ คะแนนหากพบวา มีการจัด การศึกษานอกที่ ตั้ง โดยไมไดรั บ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และไมผานการอนุมัตหิ รือรับทราบจากตนสังกัด

-๒๗ ตัวบงชี้ที่ ๒๑ การบริหารความเสี่ยง
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมินสถานการณจัดลําดับ
ความสําคัญ จัดการ ควบคุ ม ติดตามเฝาระวัง ปองกันและแกไขความเสี่ยงสงผลใหลดสาเหตุและโอกาส
ที่จะเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน ชื่อเสียง และสังคม
ตัวอยางประเภทความเสี่ยง
๑. การคุมครองสิทธิเยาวชนและรับผิดชอบคุณภาพบัณฑิต
๒. การคัดกรอง ดูแลนิสิต นักศึกษาที่เปนกลุมเสี่ยง และผูที่มีความตองการพิเศษ
๓. การออกกลางคันซึ่งมีสาเหตุจากปญหาพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา (การตั้งครรภกอนวัยอันควร
การทะเลาะวิวาท การพนัน การมั่วสุม การควบคุมอารมณ การเสพสิ่งเสพติดและการติดเกมส เปนตน)
๔. การเกิดอุบัติเหตุภายในและบริเวณรอบสถาบัน
๕. การกําหนดความเสี่ยงอื่นตามบริบทของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/
ผูบริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
๑.๒ มีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง
๑.๓ มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้น
๑.๔ มีการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และลดความเสี่ยงใหนอยลง
๑.๕ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการที่
เกี่ยวของ
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติ ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
ผูประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริการจัดการความเสี่ยง ดังตอไปนี้
๒.๑ สามารถควบคุมความเสี่ยงลําดับที่ ๑ – ๕ จากที่กําหนด (๑ คะแนน)
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๑ คะแนน
๒.๒ สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามที่กําหนด (๑ คะแนน)
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ ปฏิบัติไดทุกเรื่อง เทากับ ๑ คะแนน
๒.๓ ไมปรากฏเหตุการณที่อยูนอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่กําหนด (๑ คะแนน)
เงื่ อ นไข : คะแนนที่ ไ ด ใ นตั ว บ ง ชี้ นี้ จ ะลดลง ๑ คะแนน หากพบว า มี เ หตุ ก ารณ ที่ ไ ม พึ ง ประสงค เ กิ ด ขึ้ น
โดยพิจารณาจากความรุนแรง ความถี่ และละเลย ไมมีการแกไข ปองกัน

-๒๘ ตัวบงชี้ที่ ๒๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
คําอธิบาย

สถานศึ ก ษาของกองทั พ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรประจํ า สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ/ธุ ร การ เช น
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ เปนตน
ใหไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทั้งในและตางประเทศ (ไมนับรวม
ทหารกองประจําการ ลูกจาง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจาหนาที่ประกอบอาหาร)
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
รอยละของจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ที่ไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ อยางนอย ๒๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการทั้งหมด
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ/ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดรับอบรมเพิ่มพูนความรู/ประสบการณอยางนอย ๒๐ ชม./ป
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการทั้งหมด

X ๑๐๐

ใช บั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ เ ที ย บกํ า หนดร อ ยละ ๑๐๐ ของจํ า นวนบุ ค ลากรประจํ า สายสนั บ สนุ น
ดานวิชาการ/ธุรการทั้งหมด เทากับ ๕ คะแนน
เงื่อนไข : ไมมี
๖. ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม
ตัวบงชี้ที่ ๒๓ การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ
คําอธิบาย
สถานศึกษาของกองทัพสนับสนุนใหครู/อาจารย นําความรูและประสบการณตามความเชี่ยวชาญไป
บริการวิชาการแกชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพื่อประโยชนตอชุมชน/
สังคม/กองทัพ
๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
๑.๕ มีผ ลประเมิ นความพึ งพอใจของชุ มชน/สั งคม/กองทั พ/สถาบัน ไดคะแนนผลประเมิ น
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน

-๒๙ -

ตอไปนี้

๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความสําเร็จที่สุด อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็น
๒.๑ มีความตอเนื่อง ในการดําเนินการตั้งแต ๓ ป (๑ คะแนน)
๒.๒ มีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเองดําเนินการไดโดยไมใชงบประมาณของสถาบัน (๑ คะแนน)
๒.๓ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (๑ คะแนน)

หมายเหตุ : อาจเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ที่ ๒๔ หรือไมก็ได
ตัวบงชี้ที่ ๒๔ การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอสถาบัน
คําอธิบาย

สถานศึ กษาของกองทั พมี การนํ าความรู และประสบการณ ดานวิ ชาการ/วิช าชี พจากการพั ฒนา
ชุ ม ชน/สั ง คม/กองทั พ มาพั ฒ นาการเรี ย นการสอนและต อ ยอดเป น ผลงานวิ ช าการลั ก ษณะต า ง ๆ
เชน งานวิจัย ตํารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ การมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากร
๑.๕ มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตํารา และ/หรือตอยอดเปนผลงาน
ลักษณะตางๆ
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความสําเร็จที่สุด อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็น
ตอไปนี้
๒.๑ มีผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (๑.๕ คะแนน)
๒.๒ มีการเผยแพรและขยายผลในสถาบันอื่น อยางนอย ๑ แหง (๑.๕ คะแนน)
หมายเหตุ : อาจเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ที่ ๒๓ หรือไมก็ได
เงื่อนไข : ไมมี

-๓๐ ๗. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ ๒๕ การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีแผนงานสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือไดรับงบประมาณจากภายนอกสถาบัน สําหรับการ
สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลใหมี
การดําเนินงานตามแผนที่กําหนด มีการจั ดพื้นที่เ พื่อการดํ าเนินกิ จกรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมให
นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มี การใช จ า ยงบประมาณภายใน และ/หรื อภายนอกที่ เ กี่ ย วกั บ การส งเสริ มศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ไมต่ํากวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
๑.๒ มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล
๑.๓ มีแผนงานเพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๑.๔ มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
๑.๕ มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม/ประชาคม ได ค ะแนน
ผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
๒.๑ มี ก ารจั ด พื้ น ที่ เ พื่ อ การดํ า เนิ น กิ จ กรรมส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอยางตอเนื่อง (๑ คะแนน)
๒.๒ มีสวนรวมมือของนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (๑ คะแนน)
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๑ คะแนน
๒.๓ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงานตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/
หนวยงานภายนอก (๑ คะแนน)
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีการดําเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอกเทานั้น
ตัวบงชี้ที่ ๒๖ การพัฒนาสุนทรียภาพ
คําอธิบาย

สถานศึ กษาของกองทั พมี โ ครงการเพื่ อพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพของสถาบั น ตามประเภทโครงการ
ที่กําหนด มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบใหมีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด มีการมีสวนรวม
ของนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรในการดําเนินงาน มีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินโครงการตามสภาพของสังคมอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นได
จาก อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล อม สะอาด สวยงาม เป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ถู ก สุ ขลั ก ษณะและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

-๓๑ ประเภทโครงการ
๑. โครงการพัฒนานักเรียน/นักศึกษาและบุคลากร เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ
สูวิถีชีวิตความมีสุนทรียและวัฒนธรรมที่ดีงาม
๒. โครงการพัฒนาคณะ/สถาบันทั้งทางกายภาพและวิถีการอยูรวมในวัฒนธรรมสังคม เพื่อเกิด
จิตสํานึกตอสถาบันในฐานะสถาบันของประเทศที่ควรเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
๓. โครงการสืบสาน ประเพณีทองถิ่น เพื่ออนุรักษ และสืบทอดเปนอยางดีตอสังคม
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีการดําเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมาะสม ทันสมัยและ
สามารถปฏิบัติได
๑.๒ มีการดําเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อยางนอยประเภทละ ๑ โครงการตอป) ที่เกิด
จากการสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน
๑.๓ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจผูที่เขารวมโครงการ/ประชาคมตามเปาหมายที่กําหนดไดคะแนนไมนอยกวา ๘๐ จาก
๑๐๐ คะแนน
๑.๔ มีการปรับปรุงและดําเนินโครงการใหเหมาะสมกับสภาพสังคมอยางตอเนื่อง
๑.๕ มี แ ผนพั ฒ นาสู อ นาคต หรื อโครงการเชิ ง อนาคต ที่ ได รั บ ความเห็ น ชอบจากผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
๒.๑ อาคารสถานที่เปนระเบียบเรียบรอยเอื้อตอการใชงาน (๑ คะแนน)
๒.๒ ภู มิ ส ถาป ต ย มี ค วามสอดคล อ งกั บ ธรรมชาติ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มอย า งประหยั ด
(๑ คะแนน)
๒.๓ สภาพแวดลอมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม (๑ คะแนน)
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา มีการดําเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๘. ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๒๗ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบงชี้ที่หนวยงานตนสังกัดของเหลาทัพ และสถาบันวิชาการ
ปองกัน ประเทศกํ าหนด ผลการประเมิ น คุณภาพการศึ กษาภายใน พิ จารณาจากคะแนนผลการประเมิ น
ยอนหลัง ๓ ป (สําหรับสถาบันวิชาการปองกันประเทศใชผลการประเมินปลาสุด)

-๓๒ วิธีการคํานวณ
ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
๓ ปยอนหลัง
จํานวนป
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคาเฉลี่ยผลประเมิน ๕ คะแนน เทากับ๕ คะแนน
ตัวบงชี้ที่ ๒๘ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และมีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา รวมทั้ง มีการนําขอเสนอแนะที่ไดจากการ
ตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ไปปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาผลการดํ าเนิ น งานของสถาบั น
โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีรายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา เปนประจําทุกป (๑ คะแนน)
๒. มีการนําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของสถาบัน (๑ คะแนน)
๓. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม
ของสถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปสูการปฏิบัติ
(๑ คะแนน)
๔. มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก (๑ คะแนน)
๕. หน ว ยงานต น สั งกัด /หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข องให การสนั บ สนุ นการพั ฒ นาสถานศึ กษาในส ว นที่
สถานศึกษาไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จไดโดยสถาบันเอง (๑ คะแนน)
๙. ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ
ตัวบงชี้ที่ ๒๙ อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา
คําอธิบาย

นักเรียน/นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ
พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาที่เหมาะสมและปฏิบัติได
๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง

-๓๓ ๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูบริหารของสถาบัน
๑.๕ มีผลการประเมินนักเรียน/นักศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา
๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
ผูประเมินสุมตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาตามหลักการสุมตัวอยาง
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณตามที่สถาบันกําหนด
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่ไดรับการสุมตรวจ

X๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๓ คะแนน
เงื่อนไข : ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๓๐ เอกลักษณสถาบัน
คําอธิบาย
สถานศึกษาของกองทัพมีเอกลักษณทสี่ ะทอนความโดดเดน/ความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ ตามปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค การจัดตั้ง และบริบทของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถาบันที่เหมาะสมและปฏิบัติได
๑.๒ มีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา อาจารยและบุคลากร
๑.๕ มีผลประเมินความพึ งพอใจ ในการดําเนินงานของสถาบัน ที่สะท อนเอกลักษณส ถาบั น
ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
ผูประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นตอไปนี้
๒.๑ เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณสถาบัน (๑ คะแนน)
๒.๒ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตางๆ (๑ คะแนน)
๒.๓ มีความเปน “ตนแบบ” วิธีดําเนินการสูความสําเร็จ หรือมีการถายโอนความรูดานกระบวนการ
สูสถาบันอื่น (๑ คะแนน)
เงื่อนไข : ไมมี

-๓๔ ๙. ดานมาตรการสงเสริม
ตัวบงชี้ที่ ๓๑ มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน)
คําอธิบาย

นักเรี ย น/นั กศึ กษา มีความสามารถและทั กษะการสื่ อสารดว ยภาษาอั งกฤษ เพื่ อให ทัน ต อการ
เปลี่ยนแปลงสามารถสื่อสารและสัมพันธเชื่อมโยงกับนานาประเทศ
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ
มาตรฐาน Common European Framework of Reference For Languages (CEFR) หรือ American
Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English Comprehension Level Test (ECL)
ตอจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้
ปริญญาตรีไมต่ํากวาระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา ๖๕ คะแนนของการสอบ
ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเทา
ปริญญาโทไมต่ํากวาระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา ๗๐ คะแนนของการสอบ
ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเทา
ปริญญาเอกไมต่ํากวาระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา ๗๐ คะแนนของการสอบ
ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเทา

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด

X ๑๐๐

กรณี ๑ นักเรียน/นักศึกษาปริญญาตรี
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ ของจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย เทากับ ๕ คะแนน
กรณี ๒ นักเรียน/นักศึกษาปริญญาโท เอก
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๕ ของจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย เทากับ ๕ คะแนน
เงื่อนไข: ไมมี
ตัวบงชี้ที่ ๓๒ มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน)
คําอธิบาย
สถานศึกษาของกองทัพมีการดําเนินงานในการชวยเหลือชุมชน สังคม รอบสถาบัน เชน การชี้แนะ
ปองกัน และ/หรือแกปญหาสังคม ที่สอดคลองกับนโยบายของกองทัพ/ภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
จังหวัด

-๓๕ เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ
๑.๒ มีการกําหนดตัวชีว้ ัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ
๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
๒.๑ มีผลการชวยเหลือ/ความรวมมือกับสถาบันอื่นในการพัฒนาวิชาการอยางนอย ๑ แหง
(๑.๕ คะแนน)
๒.๒ มีผลความรวมมือกับทองถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หนวยงานอื่นในกองทัพในการปองกัน
แกปญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ อยางนอย ๑ ประเด็น (๑.๕ คะแนน)
หมายเหตุ : ตองไมเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ที่ ๒๓ และ ตัวบงชี้ ๒๔
เงื่อนไข : ไมมี
-----------------------------------------------------

