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บทที่ ๒ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ 

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

ความเป็นมาและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ 
 กระทรวงกลาโหม ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ จึงมีค าสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ แสดงเจตนารมณ์และก าหนดนโยบายด้านการจัดการศึกษาขึ้น 
โดยมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เร่งรัดด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
นอกจากนี้  ยังก าหนดให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษากระทรวงกลาโหม    
ทุกขั้นตอน เน้นการประสานงาน การมีส่วนร่วมของก าลังพลทุกฝ่าย และให้มีการเตรียมความพร้อม 
เพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ดังกล่าว 

 ในปี พ.ศ.๒๕๔๓ กองบัญชาการทหารสูงสุด ได้ออกระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด       
ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๔๓  มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล 
เสนอแนะการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาภายในกองทัพ ให้ด าเนินไปด้วยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  

 ในปี พ.ศ.๒๕๔๔ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ)     ที่ 
๐๑/๔๔ แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส าหรับสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และค าสั่งคณะกรรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ)     ที่ 
๐๒/๔๔ แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส าหรับสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานตามนโยบายและกรอบการด าเนินงาน
ที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด   

 ในปีเดียวกันนี้ ค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๓/๔๔ ก าหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหม เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษา        
มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงกลาโหมต้องการ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   

 ในปี พ.ศ.๒๕๔๕ มีค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ ก าหนดนโยบายด้าน
การศึกษาของกระทรวงกลาโหม เพ่ือจัดระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ (ฉบับที ่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
 



๑๖ 
 

 

 

 ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ มีค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๔๖/๒๕๔๖ ให้เจ้ากรมยุทธศึกษา
ทหาร เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และให้กรมยุทธศึกษาทหาร ท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร มีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติตามนโยบายการศึกษา 
กระทรวงกลาโหม วิเคราะห์ วิจัย และรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเฉพาะทาง 
การเทียบโอนหนวยการศึกษา การอนุมัติหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครู/อาจารยของกองทัพ 
รวมทั้งการติดตามประเมินผลผูส าเร็จการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  

 ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ มีค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๗๒/๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ   

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ มีค าสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๒๕๕๑ ก าหนดนโยบายการศึกษาของ
กองทัพไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม นโยบายด้านการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม นโยบายการปรับปรุงและพัฒนาระบบการฝึกศึกษากองทัพไทย มาตรา ๑๑ และ 
แผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐ 

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ยกเลิกค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๔๖/๒๕๔๖ และมีค าสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ให้ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ             เป็น
เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และให้สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ท าหน้าที่เป็น “ส านักงาน
เลขาธิกาสภาการศึกษาวิชาการทหาร” 

 และในปีเดียวกันนี้ ยกเลิกระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษา 
กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๔๓ และออกระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษา
กองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๒ มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล เสนอแนะการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษา คุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาของกองทัพ ให้ด าเนินไปด้วยความ
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๒ 
แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส าหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๒/๕๒ แต่งตั้ง
คณะท างานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส าหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินงานตามนโยบายและกรอบการด าเนินงานที่ก าหนดขึ้น         
โดยคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย   

 ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ยกเลิกค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๗๒/๒๕๔๗ และมีค าสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๑/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ ประกอบด้วย 
 ๑.  ผบ.สปท./เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร  ประธานกรรมการ 
 ๒.  รอง ผบ.สปท.    รองประธานกรรมการ (๑) 
 ๓.  ผช.ผบ.สปท.   รองประธานกรรมการ (๒) 
 ๔.  ผู้แทน  สป.    กรรมการ 
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 ๕.  ผู้แทน  กพ.ทหาร  กรรมการ 
 ๖.  ผู้แทน  ทบ.  จ านวน  ๒  นาย กรรมการ 
 ๗.  ผู้แทน  ทร.  จ านวน  ๒  นาย กรรมการ  
 ๘.  ผู้แทน  ทอ.  จ านวน  ๒  นาย กรรมการ 
 ๙.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  กห.  จ านวนไม่เกิน  ๓  คน กรรมการ   
 ๑๐.  ผอ.กมศ.บก.สปท.  เลขานุการ 
 ๑๑.  รอง ผอ.กมศ.บก.สปท. ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๒.  หน.แผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท.   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๓. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก กห.ให้เป็นไปตามที่ประธานกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง และมีวาระ         
การปฏิบัติหน้าที่อยู่ในต าแหน่งคราวละไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ผู้ที่พ้นจากต าแหน่งแล้ว
อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่ได้อีกไม่เกินหนึ่งวาระติดต่อกัน 

 คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑.  พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แผนงาน และก ากับดูแลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ 
 ๒.  ให้ ข้ อ เสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพการศึ กษาต่ อ
สถาบันการศึกษา 
 ๓.  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงกลาโหม/นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยเหลือหรือด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
 ๕.  ติดต่อประสานงานกับหน่ วยงานหรือบุคคลที่ เ กี่ ยวข้อง  ทั้ งภายในและนอก
กระทรวงกลาโหมได้โดยตรง 
 ๖.  ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
ตามท่ีได้รับการร้องขอ 
 
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ  
 ๑.  เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทางทหารของกองทัพ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้สถาบันการศึกษาของกองทัพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของการจัดการศึกษา   
ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึนต่อไป 
 ๔.  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาของกองทัพ 
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 ๕.  เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัด อันจะเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกองทัพให้ก้าวเข้าสู่ในระดับสากลต่อไป 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ 

 
การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ  
 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน  
การศึกษาของกองทัพ มีแนวทางดังนี ้ 

 ๑.  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  (Quality Assurance 
Committee) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้  
  ๑.๑  ก าหนดหลักเกณฑ และขั้นตอนในการด าเนินงาน โดยออกเปนค าสั่ง หรือระเบียบ
ปฏิบัติของสถาบันใหสอดคลองกับแนวทางในการด าเนินการตามที่กระทรวงกลาโหม และกองทัพไทย
ก าหนดขึ้น  
  ๑.๒  ก าหนดแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  

  
 

ปัจจัยน าเข้า 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

* ปรัชญา ปณิธาน 
  วัตถุประสงค ์
  นโยบาย แผนงาน 
* ผู้เรียน 
* ทรัพยากรสนับสนุน 
   การเรียนรู ้
     - อาคารสถานท่ี 
     - ห้องเรียน 
     - สภาพแวดล้อม 
     - ห้องสมุด 
     - ห้องปฏิบัติการ 
* การเงินและงบประมาณ 
     - งบประมาณทีไ่ด้รบั 

* การเรียนการสอน 
     - หลักสูตร 
     - ครู/อาจารย ์
     - ผู้เรียน 
     - กระบวนการเรียนการสอน 
     - การวัดและประเมินผล 
* การวิจัยและงานสรา้งสรรค์/              นวัตกรรม

และการสรา้งองค์ความรู ้
* การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม                 แล

ขนบธรรมเนยีมประเพณีทางทหาร 
* การพัฒนาภาวะผู้น าทางทหารและ 
  การปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพ                
* กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
* การบริหารจัดการ 
* ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

* ผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะทาง
วิชาการ - ทหาร          
ที่พึงประสงค ์

* ผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค/์ ผลงาน 
นวัตกรรมและการ
สร้างองค์ความรู ้

* การบริการทาง
วิชาการ/องค์การแห่ง
การเรยีนรู้/        
องค์ความรู ้

* สนองนโยบาย              
การผลิต/พัฒนา           
ก าลังพลของกองทัพ 

* ความพึงพอใจของหน่วย 
* ศรัทธา/ความเชื่อมั่น          

ที่มีต่อสถาบัน 

  
 

 



๑๙ 
 

 

 

  ๑.๓  ก าหนดมาตรการสงเสริม การควบคุม การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการ  
    ๑.๓.๑  ก าหนดคุณลักษณะทางทหารที่พึงประสงคของผูส าเร็จการศึกษา 
    ๑.๓.๒  จัดการเรียนการสอนทีเ่นนใหผูเรียนเป็นส าคัญ  
    ๑.๓.๓  ก าหนดหน้าที่และภาระงานของคร ูอาจารยในสถาบัน  
    ๑.๓.๔  ก าหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑ์การประเมินที่ใชควบคุมคุณภาพ   
การจัดการศึกษา  
    ๑.๓.๕  พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใชในการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล  
    ๑.๓.๖  พัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑ์การประเมินใหมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
    ๑.๓.๗  ก าหนดวิธีการสงเสริม ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการ  
    ๑.๓.๘  ก าหนดและพัฒนาแบบบันทึกขอมูล/แบบรายงาน เพ่ือใชในการควบคุม           
การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา  
  ๑.๔  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายหลังการตรวจและประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา  โดยค านึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้  
    ๑.๔.๑  น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะห์และด าเนินการ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
                       ๑.๔.๒  ก าหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน 
และเปนรูปธรรม  
    ๑.๔.๓  ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ที่มีหลักฐานทางทฤษฎี หรือผลการวิจัยหรือ     
ขอมูลเชิงประจักษที่อางอิง ใหครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณการเรียนรู การสงเสริม  
การเรียนรู  การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพ่ือน าไปสูเปาหมาย       
ที่ก าหนดไว  
    ๑.๔.๔  ก าหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ  
    ๑.๔.๕  ก าหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถาบันการศึกษาทุกคน รวมทั้ง
ผู้เรียน ร่วมรับผิดชอบและด าเนินงานตามที่ก าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  
    ๑.๔.๖  ก าหนดการจัดงบประมาณ และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
  ๑.๕  แตงตั้งเจาหนาที่ประกันคุณภาพ (Quality Assurance Officer) ท าหนาที่รวบรวม 
ขอมูลในแตละภาคการศึกษา ประมวลขอมูลเพ่ือจัดท ารายงานและเตรียมรับการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการเตรียมการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  

 ๒.  จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบ ติดตาม ประสานงาน สงเสริม สนับสนุน เพ่ือใหการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  



๒๐ 
 

 

 

 ๓.   น าขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอกไปใชในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน การสนับสนุนดาน  
งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ของสถาบัน  
 ๔.  จัดท าคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๕.  สถาบันการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามล าดับชั้น จนถึงผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศทุกสิ้นปการศึกษา  
 ๖.  จัดใหมีเครือข่ายความรวมมือกับหนวยงาน องค์กร ชุมชน สังคม ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงกลาโหม เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๗.  จัดท าขอมูลเผยแพรขาวสาร และผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน     ใน
รูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ เอกสาร เว็บไซตผานทางอินเตอรเน็ตตอสาธารณชน เพ่ือใหทราบถึง
มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน  
 ๘.  รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากหนวยงาน บุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน         
เพ่ือน ามาปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
             ๙.  สรางจิตส านึกใหบุคลากรเห็นความส าคัญของการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้การผลิตก าลังพลเป็นไปอย่าง    มี
ประสิทธิภาพ สร้างความพร้อมให้กับก าลังพล ให้สามารถตอบสนองแนวทางการใช้ก าลังของกองทัพ          
ในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ     
การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม โดยมีแนวคิดในการจัด
การศึกษาสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เพ่ือเป็นการเตรียมก าลังพลให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งของตน อันจะเป็นผลให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจตามค าสั่งและ      
แผนยุทธการของกองทัพได้อย่างเต็มขีดความสามารถ  ส่งผลเป็นส่วนรวมให้กองทัพมีความพร้อม
ต่อเนื่องและมีความทันสมัย  จึงได้มีการยกระดับความรู้ความสามารถ และเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์
ของก าลังพล ให้สามารถใช้งาน บ ารุงและรักษายุทโธปกรณ์ที่กองทัพมีอยู่ในปัจจุบัน หรือจ าเป็นต้องมี  
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นยุทโธปกรณ์ท่ีมีเทคโนโลยีสูง รวมทั้งปลูกฝังให้ก าลังพล     มี
ความรู้ทางวิชาการทหาร มีลักษณะความเป็นผู้น าหน่วยทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่
ในกรอบของศีลธรรมอันดี ตลอดจนมีอุดมการณ์  ความรักชาติ ศาสนา และมีความรู้ในสาขาวิชา   ต่าง 
ๆ นอกเหนือจากวิชาการทหาร อันจะเป็นผลให้ก าลังพลได้รับการพัฒนาทางความคิดและมีความรู้ ก้าว
ทันการเปลี่ยนแปลงและมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้           เกิด
ประโยชน์ต่อกองทัพ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากองทัพให้ไปสู่ความทันสมัยในอนาคต  

 



๒๑ 
 

 

 

นโยบายด้านการศึกษา กระทรวงกลาโหม   

 กระทรวงกลาโหม ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตร ฐานการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ เพ่ือให้สถาบันการศึกษาของกองทัพและผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กองทัพต้องการ  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา กระทรวงกลาโหม    ลง
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เกี่ยวกับการจัดระบบการศึกษา ดังนี้ 
  ๑.  ให้ตระหนักถึงความส าคัญในการให้การศึกษาแก่ก าลังพลด้วยการจัดให้มีระบบ
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนพัฒนากองทัพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
๒๕๔๒ และกฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ ซี่งออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับดังกล่าว 
รวมถึงแนวทางการปฏิบัติด้านการศึกษาอ่ืน ๆ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.  ให้มีการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรการผลิตและหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้ทั้งหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และ
หลักสูตรอ่ืน ๆ ของกองทัพให้แก่ก าลังพล ค านึงถึงประโยชน์ที่ก าลังพลและหน่วยจะได้รับ โดยให้
ความส าคัญกับความรู้ด้านการทหาร ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา    
ในเนื้อหาที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีคุณค่า 
 ๓.  ให้ปรับปรุงระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น     
เพ่ือให้ก าลังพลของกระทรวงกลาโหมมีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานหน่วย         
ในระดับสูงขึ้นได้และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 ๔.  ให้ค านึงถึงมาตรฐานทางทหาร ความเป็นสากลในด้านการศึกษา และการเทียบโอนผล
การศึกษาระหว่างสถาบันที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ทั้งในและนอกกองทัพ 
เพ่ือประโยชน์ในการเทียบโอนผลการศึกษา 
 ๕.  ให้จัดระบบการศึกษาส าหรับผู้บังคับบัญชาหน่วย ฝ่ายอ านวยการทุกระดับ โดยค านึงถึง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร หลักนิยมทางทหารของกองทัพไทย และความสามารถในการยุทธร่วม - 
ยุทธผสม รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่จะต้องประสานการปฏิบัติทั้งสามเหล่าทัพ และมิตรประเทศ 
 ๖.  พิจารณาจัดให้มีระบบคลังสมองของหน่วยและสถานศึกษาในระดับที่เหมาะสม โดย
ระดมความคิดจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้มีการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 
ประสบการณ์ ความรู้ทางยุทธศาสตร์ และหลักนิยมของกองทัพไทยอย่างต่อเนื่อง 

  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)  
  พระราชกฤษฎีกาการจัดส่วนราชการและก าหนดหน้าที่ของส่วนราชการ  กองบัญชาการ 

กองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๒ ปรับโครงสร้างให้ “สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” ท าหน้าที่ “ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร” แทนกรมยุทธศึกษาทหาร เป็นหน่วยรับผิดชอบงานของสภา
การศึกษาวิชาการทหาร เ พ่ือท าหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษา 
กระทรวงกลาโหม วิเคราะห์ วิจัย และรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเฉพาะทาง 



๒๒ 
 

 

 

การเทียบโอนหน่วยการศึกษา การด าเนินงานเกี่ยวกับใบประกอบอาชีพครู อาจารย์ของกองทัพ รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี “กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึก
ศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” (กมศ.บก.สปท.) รับผิดชอบการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในภาพรวม  โดยการเสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพ การฝึกศึกษาทหาร และการศึกษาอบรม การก าหนดมาตรฐานการฝึกศึกษาทหารและ
การศึกษาอบรม การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม ติดตามผล
การด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน และการประเมิน
คุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ การพัฒนางานประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและ
การศึกษาอบรมของกองทัพ  การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ กิจกรรม และการสร้างเครือข่ายงานประกัน
คุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพและนอกกองทัพ  
 
สถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงกลาโหม มีสถาบันการศึกษาของกองทัพ ที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                
รวม ๒๓ สถาบัน โดยแบ่งตามลักษณะของการจัดการศึกษาเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

         ๑.  สถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบด้วย ๘ สถาบัน ได้แก่             ๑) 
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ส่วนบัณฑิตศึกษา) ๒) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๓) โรงเรียนนาย
เรือ ๔) โรงเรียนนายเรืออากาศ ๕) วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ๖) วิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบก ๗) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ และ ๘) วิทยาลัย
พยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

 ๒.  สถาบันการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (สายวิชาชีพ) ประกอบด้วย ๑๐ สถาบัน       
ได้แก่ ๑) โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ๒) โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ       
๓) โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๔) โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ            กอง
การศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ๕) โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๖) 
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ๗) โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ ๘) 
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ๙) โรงเรียนนาย
สิบทหารบก  และ ๑๐) โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 ๓.   สถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ โรงเรียมเตรียมทหาร สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ 

 ๔.   สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกอบด้วย          
๔ สถาบัน ได้แก่  ๑) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๒) วิทยาลัย           
เสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ๓) สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ และ ๔) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



๒๓ 
 

 

 

 สถาบันการศึกษาของกองทัพตามข้อ ๑ - ๓ จ าเป็นต้องด าเนินการประกันคุณภาพภายในและ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ส าหรับสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ  มีการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในตามท่ีสถาบันวิชาการป้องกันประเทศก าหนด  

 
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองทัพ  
 ๑.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
       สถาบันการศึกษาของกองทัพสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับการพัฒนาของสถาบัน โดยจัดให้มีกระบวนการการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน     
การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ให้ครบตามวงจร PDCA        
(Plan–Do–Check–Act) เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าหมายและมีการ
พัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

  ๒.  มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา    
             สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ในการ
พัฒนามาตรฐาน โดยน ากรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่สถาบัน           
จัดการศึกษา มาเป็นกรอบในการด าเนินงาน ส าหรับ ตัวบ่งช้ี จะต้องครอบคลุมพันธกิจ ๔ ประการของ
สถาบันอุดมศึกษา และการฝึกศึกษาวิชาทหาร ครอบคลุมทั้ง ๘ มาตรฐาน ได้แก่ ๑) คุณภาพผู้ส าเร็จ
การศึกษา ๒) การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๓) การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๔) การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ๕) การบริหารจัดการและพัฒนาสถาบัน  ๖) 
การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  ๗) การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า ๘) การประกัน
และพัฒนาคุณภาพภายใน  ส่วนเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นมาตรวัดของแต่ละตัวบ่งชี้ พัฒนาจากเกณฑ์
การประเมินและแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานซึ่งก าหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เป็นต้น  

 ๓.  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา    
      กระทรวงกลาโหม ให้ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีค าสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา กระทรวงกลาโหม โดยมุ่งเน้นให้
สถาบันการศึกษากระทรวงกลาโหม เร่งรัดด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี้ ยังก าหนดให้
มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษากระทรวงกลาโหมทุกขั้นตอน เน้นการ
ประสานงาน การมีส่วนร่วมของก าลังพลทุกฝ่าย และให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายนอก  



๒๔ 
 

 

 

   นอกจากนี้มีค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ให้ผู้บัญชาการสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 
๒๑/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ โดยกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ (กมศ.บก.สปท.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ การ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  การประสานความร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
กองทัพ ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดท าคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับเพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน ตลอดจนจัดท าระบบสารสนเทศ
เพ่ือรองรับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ในการเข้าถึงข้อมูล
และสามารถสื่อสารกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในอันที่จะท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน  

 ๔.  ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ    
 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร     ได้
วางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่สามารถประมวลผลการ
ด าเนินงานที่ถูกต้อง เป็นจริงและรวดเร็ว ทั้งนี้สถาบันการศึกษาของกองทัพ ควรมีการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศของงานประกันคุณภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศงานประกันของกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผล
ต่อคุณภาพ ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและประเมิน 
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันการศึกษาของกองทัพ ได้สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ดังจะเห็นได้จากค าสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ให้ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น
เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และให้สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๑/๒๕๕๓ แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ  



๒๕ 
 

 

 

 นอกจากนี้สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม ยังต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง     
(Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรา ๔๙ 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ระบุถึงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เป็นองค์การมหาชน ท าหน้าที่ พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการ
จัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา” 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งเป็น
ผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงกลาโหม                
โดยกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ      ท า
หน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้นรายงานการประเมินตนเอง จึงเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่ งสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหมจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ที่มีความชัดเจน ครอบคลุม และสะท้อน
ภาพที่แท้จริงของสถานศึกษาในทุกมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

     ในส่วนของการประเมินรอบสี่ สปท. มีกรอบแนวทางในการจัดท าตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
ประเมิน โดยพิจารณาจากฯ  

๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
๒. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
๓. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
๔. ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ด้านการอุดมศึกษารอบสี่ของ สมศ. 
๕. ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
๖. นโยบายเกี่ยวกับการก าหนดความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
๗. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติต่าง ๆ ของ ก.พ.ร. 

    มาตรฐานการศึกษาของชาติ ประกอบด้วย ๓ มาตรฐาน  ๑๑ ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
    มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
สุขภาพร่างกาย จิตใจ ทักษะที่จ าเป็น (ทักษะการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม คุณธรรม และจิตสาธารณะ)  
    มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา (หลักสูตร การพัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา การบริหารจัดการ) 
    มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้  (การบริการทาง
วิชาการ การศึกษาวิจัย การจัดการความรู้) 
 



๒๖ 
 

 

 

  ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  ประกอบด้วย 
 ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

 ๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 ๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย
จ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  

 ๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  

 ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
  

 ๓.  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา    

      กระทรวงกลาโหม ให้ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีค าสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา กระทรวงกลาโหม โดยมุ่งเน้นให้
สถาบันการศึกษากระทรวงกลาโหม เร่งรัดด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี้ ยังก าหนดให้
มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษากระทรวงกลาโหมทุกขั้นตอน เน้นการ
ประสานงาน การมีส่วนร่วมของก าลังพลทุกฝ่ายและให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

   นอกจากนี้มีค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ให้ผู้บัญชาการสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และค าสั่ งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 
๒๑/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ โดยกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ (กมศ.บก.สปท.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ การ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  การประสานความร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
กองทัพ ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการจัดท าคู่มือ



๒๗ 
 

 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับเพื่อส่งเสริมการด าเนินงาน ตลอดจนจัดท าระบบสารสนเทศ
เพ่ือรองรับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ในการเข้าถึงข้อมูล
และสามารถสื่อสารกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในอันที่จะท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน  

 ๔.  ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ    

 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร     ได้
วางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ที่สามารถประมวลผลการ
ด าเนินงานที่ถูกต้อง เป็นจริงและรวดเร็ว ทั้งนี้สถาบันการศึกษาของกองทัพ ควรมีการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศของงานประกันคุณภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศงานประกันของกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผล
ต่อคุณภาพ ในทุกข้ันตอนการด าเนินงาน ตั้งแต่การวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและประเมิน 
ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  
 

ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันการศึกษาของกองทัพ ได้สนับสนุนและ
ส่งเสริมให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  ที่ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน 
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ดังจะเห็นได้จากค าสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ให้ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น
เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และให้สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๑/๒๕๕๓ แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ  

 นอกจากนี้สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม ยังต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง     
(Self Assessment Report : SAR) เสนอต่อส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรา ๔๙ 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ระบุถึงการ
ประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะ
เป็นองค์การมหาชน ท าหน้าที่ พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผล
การจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา” 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งเป็น
ผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงกลาโหม                



๒๘ 
 

 

 

โดยกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ       
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้นรายงานการประเมินตนเอง จึงเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ที่มีความชัดเจน ครอบคลุม และสะท้อนภาพที่แท้จริงของ
สถานศึกษาในทุกมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



๒๙ 
 

 

 

ตัวบ่งชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ มาตรฐานด้าน ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

มิติที่ ๑  
ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

๑.คณุภาพศิษย ์ ๑. ผู้เรียนเป็นคนด ี ๕ 
๒. ผู้เรียนมคีวามรู้ความสามารถตามหลักสูตร ๕ 
๓. ผู้เรียนมผีลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ ๕ 
๔. ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับสถาบัน ๕ 

รวมน้ าหนัก ๒๐ 
๒.คณุภาพคร/ู
อาจารย ์

๕. คร/ูอาจารย์มีความรู้ความสามารถ ๕ 
๖. คร/ูอาจารย์มีผลงานตีพิมพ/์เผยแพร ่ ๕ 
๗. คร/ูอาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน ์ ๕ 
๘. คร/ูอาจารย์ไดร้ับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ ์ ๕ 
๙. คร/ูอาจารย์ปฏิบัตติามระเบยีบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร 

๕ 

รวมน้ าหนัก ๒๕ 
๓. หลักสูตรและ
จัดการเรียนการ
สอน 

๑๐. การบริหารและพัฒนาหลักสตูร ๕ 
๑๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕ 
๑๒. การวัดและประเมินผลการจดัการเรียนการสอน ๕ 
๑๓. ทรัพยากรสนับสนุนการเรยีนรู้ ๕ 

รวมน้ าหนัก ๒๐ 
๔. การฝึกศึกษา
วิชาทหารและ
ภาวะผู้น า 
(เฉพาะกลุ่ม ๒ ๓ 
และ ๔) 
 

๑๔. กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวชิาทหาร (กลุ่ม ๒) ๕ 
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตผู้น า (กลุ่ม ๓ 

๔) 
 

๑๕. บุคลากรทางการฝึกศึกษาและอบรม (กลุ่ม ๒)  ๕ 
 การบริหารจัดการคร/ูอาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก  

ครูปกครอง และนายทหารปกครอง  (กลุ่ม ๓, ๔)  
 

๑๖. คุณภาพและประสิทธิผลของการฝกึศึกษาวิชาทหาร (กลุ่ม ๒) ๕ 
 คุณภาพและประสิทธิภาพของการฝึกภาคปฏิบัติ (กลุม่ ๓ ๔)  
๑๗. ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษา (กลุ่ม ๒ ๓ 
๔) 

๕ 

๑๘. คุณลักษณะของผูส้ าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ (กลุ่ม ๒ ๓ 
๔) 

๕ 

รวมน้ าหนัก ๒๕ 
๕.การบริหารและ 
ธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 

๑๙. การด าเนินงานของสภาสถาบนั/คณะกรรมการบริหารสถาบัน ๕ 

๒๐. การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ๕ 
๒๑. การบริหารความเสีย่ง ๕ 
๒๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ๕ 

รวมน้ าหนัก ๒๐ 



๓๐ 
 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ มาตรฐานด้าน ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

 

๖.ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน/สังคม 

๒๓. การบริการวิชาการที่ส่งผลตอ่ชุมชน/สังคม/กองทัพ ๕ 
๒๔. การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อสถาบัน ๕ 

รวมน้ าหนัก ๑๐ 
๗. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒๕. การส่งเสรมิสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ 
๒๖. การพัฒนาสุนทรยีภาพ ๕ 

รวมน้ าหนัก ๑๐ 
๘. การประกัน
คุณภาพภายใน 

๒๗. ผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 

๕ 

๒๘. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

๕ 

รวมน้ าหนัก ๑๐ 
มิติที่ ๒ 
ตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ ์

๙. อัตลักษณ์/
เอกลักษณ ์

๒๙. อัตลักษณ์นักเรียน/นักศึกษา ๕ 
๓๐. เอกลักษณส์ถาบัน ๕ 

รวมน้ าหนัก ๑๐ 
มิติที่ ๓ 
ตัวบ่งช้ี 
มาตรการส่งเสรมิ 

๑๐. มาตรการ
ส่งเสริม 

๓๑. มาตรการส่งเสรมิ (ภายในสถาบัน)  ๕ 
๓๒. มาตรการส่งเสรมิ (ภายนอกสถาบัน) ๕ 

รวมน้ าหนัก ๑๐ 
รวม ๓ กลุ่มตัวบ่งช้ี มาตรฐาน ๑๐ ด้าน ๓๒ ตัวบ่งช้ี และค่าน้ าหนกั ๑๖๐ คะแนน 

รร.สธ.ทบ. (สบศ.) งดประเมินมาตรฐานด้านท่ี ๔ รวม ๓ กลุ่มตัวบง่ช้ี มาตรฐาน ๙ ด้าน ๒๗ ตัวบ่งช้ี และค่าน้ าหนัก ๑๓๕ 
คะแนน 
 

หมายเหตุ  : กลุ่มท่ี ๑ ได้แก่ รร.สธ.ทบ. (ส่วนบัณฑิตศึกษา) 
 กลุ่มท่ี ๒ ได้แก่ รร.จปร. รร.นร. และ รร.นนก. 
 กลุ่มท่ี ๓ ได้แก่ วพม. 
 กลุ่มท่ี ๔ ได้แก่ วพบ. วพร.ศวก.พร. และ วพอ.พอ. 
 

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


