
๓๑ 
 

บทที่ ๓ 
การประกันคุณภาพการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

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

ความเป็นมาและความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพเรือ 
หลังจากท่ีมีการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  และพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ดังกล่าว  กระทรวงกลาโหมได้มี
ค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ แสดงเจตนารมณ์และก าหนดนโยบายด้านการจัด
การศึกษาขึ้น โดยมุ่งเน้นให้สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม เร่งรัดด าเนินงานตามนโยบาย  
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก กองทัพเรือจึง ได้ก าหนด
นโยบายเร่งด่วน ให้หน่วยควบคุมการศึกษาของส่วนการศึกษาต่าง ๆ ศึกษาและเตรียมการในเรื่อง
มาตรฐานการศึกษา และจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของกองทัพเรือ สามารถเทียบโอนผลการเรียน
ส าหรับการศึกษาต่อ รวมทั้งจะท าให้การจัดการศึกษาของกองทัพเรือให้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชน 
และได้อนุมัติหลักการให้หน่วยควบคุมการศึกษา จัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา
ต่าง ๆ รวมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนการศึกษา  
ที่สองและส่วนการศึกษาท่ีสี่  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๓  โดยมีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ          เป็น
ประธานกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการมีหน้าที่ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ  ส่วน
การศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ ให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือ ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาให้สถานศึกษาในส่วนการศึกษาดังกล่าว รวมทั้งติดตามและประเมินผล
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีการปรับปรุงการจัดส่วนราชการในกองทัพเรือใหม่  จึงท าให้ต้อง
ยกเลิกค าสั่งเดิม และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ ดังนี้  

๑. ค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ลง ๒๙ ม.ค.๕๓ โดยมีรองเสนาธิการทหารเรือ (รับผิดชอบงาน
การก าลังพล) เป็นประธาน และผู้อ านวยการกองการศึกษา กรมก าลังพลทหารเรือ เป็นเลขานุการ 

๒. ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ที่ ๑/๒๕๕๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วน
การศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ ลง ๒๙ มิ.ย.๕๓ โดยมีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธาน  
และผู้อ านวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นเลขานุการ 

๓. ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ที่ ๒/๒๕๕๓ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จั ดการศึกษาเป็นภาค   
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ในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่  ลง ๒๙ มิ.ย.๕๓ โดยมีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ      
เป็นประธาน และผู้อ านวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นเลขานุการ 

๔. ค าสั่ง ยศ.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๗๓/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง  ลง ๕ ก.พ.๕๓ โดยมีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ     
เป็นประธาน และผู้อ านวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นเลขานุการ 

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้มีการปรับปรุงการจัดส่วนราชการในกองทัพเรือใหม่ อีกครั้ง         
จึงท าให้ต้องยกเลิกค าสั่งเดิม และแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหม่ ดังนี้  

๑. ค าสั่งกองทัพเรือ (เฉพาะ) ที่ ๑๕๐/๒๕๕๘ ลง ๕ มี.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของกองทัพเรือ โดยมี รองเสนาธิการทหารเรือ (สายงานการ
ก าลังพล) เป็นประธาน และผู้อ านวยการกองวิทยาการ ส านักพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารเรือ 
เป็นเลขานุการ 

๒. ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพกศึกษาและการฝึกอบรมของกองทัพเรือ ที่ ๑/
๒๕๕๘ ลง ๒๓ ก.ย.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับปริญญา โดยมีเจ้ากรมก าลังพลทหารเรือ เป็นประธาน และผู้อ านวยการกองวิทยาการ 
ส านักพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารเรือ เป็นเลขานุการ 

๓. ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของกองทัพเรือ ที่ ๒/
๒๕๕๘ ลง ๒๓ ก.ย.๕๘ เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา โดยมีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นประธาน และผู้อ านวยการกอง
ประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นเลขานุการ 

๔. ค าสั่งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของกองทัพเรือ ที่ ๓/
๒๕๕๘ ลง ๒๓ ก.ย.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการฝึกอบรมของกองทัพเรือ โดย
มีผู้อ านวยการส านักพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารเรือ เป็นประธาน และผู้อ านวยการกองวิทยาการ 
ส านักพัฒนาก าลังพล กรมก าลังพลทหารเรือ เป็นเลขานุการ 

การประกันคุณภาพการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
  จากการที่กองทัพเรือได้ก าหนดให้หน่วยควบคุมการศึกษาของส่วนการศึกษาต่าง  ๆ             
ซึ่งประกอบด้วย สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (สรส.) กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) และโรงเรียน
นายเรือ (รร.นร.) ศึกษาและเตรียมการในเรื่องมาตรฐานการศึกษา และจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา
ของกองทัพเรือ สามารถเทียบโอนผลการเรียน ส าหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ  ท าให้
สถานศึกษาของกองทัพเรือ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสาธารณชนได ้

ดังนั้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้เริ่มมีการวางระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นภายใน
สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ ซึ่งเป็นสถานศึกษา   
ในสังกัดและในความควบคุมของ ยศ.ทร. ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔ โดยให้แต่ละสถานศึกษาบริหารจัดการและ
ด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตามประกาศกรมยุทธศึกษา
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ทหารเรือ เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดและในความควบคุมของ 
ยศ.ทร. ลง ๑๒ ก.ค.๒๕๔๔ 

  และตามระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๕     
พ.ศ.๒๕๔๐  ได้แบ่งส่วนการศึกษาออกเป็น ๔ ส่วน ดังโครงสร้างการแบ่งส่วนการศึกษา ได้แก่ 

  ส่วนการศึกษาที่หนึ่ง คือ สถานศึกษาที่ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของสถาบันวิชาการทหารเรือ
ชั้นสูง โดยสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เป็นหน่วยควบคุมการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย วิทยาลัยการ
ทัพเรือ  โรงเรียนนายทหารอาวุโส  โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  โรงเรียนนายทหารพรรคนาวิน   และ
โรงเรียนนายทหารพรรคกลิน  ซึ่งในปัจจุบัน สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง (สรส.) ได้ยุบรวมกับกรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือ  ท าให้สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง เป็นสถานศึกษาในบังคับบัญชาของกรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือ ประกอบด้วย วิทยาลัยการทัพเรือ (วทร.ยศ.ทร.)  โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ (รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร.) และโรงเรียนนายทหารเรือชั้นต้น (รร.ชต.ยศ.ทร.)  

  ส่วนการศึกษาที่สอง คือ สถานศึกษาที่ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหน่วยควบคุมการศึกษา ประกอบด้วย สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษา 
เป็นภาค  คือ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (รร.ชุมพล ฯ ยศ.ทร.) และสถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษา     
เป็นภาค คือ โรงเรียนพันจ่า (รร.พจ.ยศ.ทร.) ศูนย์ฝึกทหารใหม่ (ศฝท.ยศ.ทร.) และศูนย์ภาษา (ศภษ.
ยศ.ทร.) 

  ส่วนการศึกษาที่สาม คือ โรงเรียนนายเรือ โดยโรงเรียนนายเรือ (รร.นร.) เป็นหน่วยควบคุม
การศึกษา 

  ส่วนการศึกษาที่สี่ คือ สถานศึกษาที่ข้ึนอยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยอ่ืน ๆ นอกจากท่ีกล่าวไว้
ในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง ส่วนการศึกษาที่สอง และส่วนการศึกษาที่สาม แต่มีกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
เป็นหน่วยควบคุมการศึกษา ประกอบด้วย 

๑. สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค  มี ๒ ระดับ คือ  
 ๑.๑ สถานศึกษาระดับปริญญาตรี  มี ๑ สถาบัน คือ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ   ศูนย์

วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ (วพร.ศวก.พร.) 
 ๑.๒ สถานศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  มี ๘ สถาบัน คือ    

    -  โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ ส านักสนับสนุน     
กรมสื่อสารและเทคโนโลยีทหารเรือ (รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร.) 
    -  โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 
(รร.นย.ศฝ.นย.)  

  -  โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
(รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.) 
   -  โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ 
(รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.) 



๓๔ 
 

   -  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์  กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 
(รร.อล.กวก.อล.ทร.) 

  -  โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ (รร.พธ.พธ.ทร) 
   -  โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ (รร.นวก.ศวก.พร.) 

  -  โรงเรียนการขนส่ง กองวิทยาการ กรมการขนส่งทหารเรือ (รร.ขส.กวก.ขส.ทร.) 
๒. สถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค คือ สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เหลือใน

กองทัพเรือ ที่มีการจัดหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรในกองทัพเรือ 
ได้แก่ โรงเรียนสารบรรณ กรมสารบรรณทหารเรือ โรงเรียนการเงิน กรมการเงินทหารเรือ ศูนย์วิทยาการ 
กรมแพทย์ทหารเรือ กองการฝึกกองเรือยุทธการ และกองวิทยาการของหน่วยต่าง  ๆ ในกองทัพเรือ   
เป็นต้น  

  ซึ่งสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง  ในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ซึ่งจัด
การศึกษาเป็นภาค และในส่วนการศึกษาที่สาม ได้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา         
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ส าหรับ
สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค ได้จัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพการฝึกอบรม ตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) แทนการจัดท าประกัน
คุณภาพการศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



๓๕ 
 

รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
 

โครงสร้างการจัดส่วนการศึกษา 
 

 
 
 
 

 
                                               
      
 
 
                    
                         
 
 
 
    
 
   
 
                      
               
   
 
        

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑  
โครงสร้างการจัดส่วนการศึกษาของกองทัพเรือ 

 
 
 

ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค 

ทร. 
 

รร.นร. (ส่วนการศึกษาท่ีสาม) ยศ.ทร. 

สถานศึกษาในบังคับบัญชา สถานศึกษาในก ากับ 

ส่วนการศึกษาที่หนึ่ง ส่วนการศึกษาที่สอง ส่วนการศึกษาที่สี่ 

วทร.ยศ.ทร.  

รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 

รร.ชต.ยศ.ทร. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รร.พจ.ยศ.ทร.* 

ศฝท.ยศ.ทร.* 

ศภษ.ยศ.ทร.* 

วพร.ศวก.พร. 
 
 รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. 
 

รร.นย.ศฝ.นย. 

รร.พธ.พธ.ทร. 

รร.นวก.ศวก.พร. 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

รร.ขส.กวก.ขส.ทร. 

สถานศึกษาท่ีเหลืออ่ืน ๆ ใน 
นขต.ทร.* 

ซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค 

รร.อล.กวก.อล.ทร. 



๓๖ 
 

รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
 

โครงสร้างประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของกองทัพเรือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒  
โครงสร้างประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของกองทัพเรือ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของ ทร. 

วพร.ศวก.พร. 
 
 

คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม 

ของ ทร.  
มี ผอ.สพพ.กพ.ทร.  

เป็นประธาน 

กพ.ทร. 

รร.พจ.ยศ.ทร. 

ศฝท.ยศ.ทร. 

ศภษ.ยศ.ทร. 

หลักสูตร
ข้าราชการ 

กห.พลเรือน* 

รร.นร. วทร.ยศ.ทร. 

รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 

รร.ชต.ยศ.ทร. 

ฝวก.ยศ.ทร.
ศ.ทร. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

สถานศึกษาซ่ึงมิได้จัด
การศึกษาเป็นภาค 

สถานศึกษาซ่ึงจัด
การศึกษาเป็นภาค 

คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาของ ทร.  
ระดับต่ ากว่าปรญิญา 

มี จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน 

คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาของ ทร.  
ระดับปริญญา 

มี จก.กพ.ทร. เป็นประธาน 

รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. 
 

รร.นย.ศฝ.นย. 

รร.อล.กวก.อล.ทร. 

รร.พธ.พธ.ทร. 

รร.นวก.ศวก.พร. 

รร.ขส.กวก.ขส.ทร. 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

ส่วนการศึกษา
ที่สอง 

ส่วนการศึกษา
ที่สี ่

ส่วนการศึกษา
ที่สี ่

ส่วนการศึกษา
ที่สอง 

ยศ.ทร. 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาในส่วน
การศึกษาท่ีหนึ่ง 

มี จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน 



๓๗ 
 

จากโครงสร้างที่แสดงให้เห็น ดังภาพที่ ๑ และภาพที่ ๒ จะเห็นได้ว่ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ      
มีสถานศึกษาที่อยู่ในบังคับบัญชาและในก ากับ จ านวน ๑๖ สถานศึกษา  โดยมีสถานศึกษาที่ต้องจัดท า
ประกันคุณภาพการศึกษาและประกันคุณภาพการฝึกอบรม ดังนี้ 

๑. สถานศึกษาท่ีจัดท าระบบประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยอยู่ในความควบคุมของ ยศ.ทร. 
 ๑.๑ สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา มี ๙ สถานศึกษา คือ รร.สสท. 

กวก.สสน.สสท.ทร. รร.นย.ศฝ.นย  รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. รร.อล.กวก.อล.ทร. 
รร.พธ.พธ.ทร. รร.ขส.กวก.ขส.ทร. รร.นวก.ศวก.พร.  และ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

 ๑.๒ สถานศึกษาของกองทัพเรือ ในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง (หรือสถานศึกษาส าหรับ
นายทหารสัญญาบัตร) มี ๓ สถานศึกษา คือ วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และ รร.ชต.ยศ.ทร. และได้
พิจารณาหน่วยที่ต้องจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ิมเติม อีก ๑ หน่วย คือ ฝ่ายวิชาการ              กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ (ฝวก.ยศ.ทร.)  เนื่องจากเป็นหน่วยงานโดยตรงที่ก ากับดูแลสถานศึกษาในส่วน
การศึกษาที่หนึ่ง 

 

๒. สถานศึกษาที่จัดท าระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม   โดยอยู่ในความควบคุมของ 
กพ.ทร. มี ๓ สถานศึกษา คือ รร.พจ.ยศ.ทร. ศฝท.ยศ.ทร. ศภษ.ยศ.ทร. กับอีก ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าชั้นสัญญาบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 
 

รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
 

โครงสร้างประกันคุณภาพการศึกษากรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓  
โครงสร้างประกันคุณภาพการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

                           

รร.พจ.ยศ.ทร. 

ศฝท.ยศ.ทร. 

ศภษ.ยศ.ทร. 

หลักสูตร
ข้าราชการ 

กห.พลเรือน* 

วทร.ยศ.ทร. 

รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 

รร.ชต.ยศ.ทร. 

ฝวก.ยศ.ทร.
ศ.ทร. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

สถานศึกษาซ่ึงมิได้จัด
การศึกษาเป็นภาค 

สถานศึกษาซ่ึงจัด
การศึกษาเป็นภาค 

คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา

สถานศึกษาของ ทร.  
ระดับต่ ากว่าปรญิญา 

มี จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน 

รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. 
 

รร.นย.ศฝ.นย. 

รร.อล.กวก.อล.ทร. 

รร.พธ.พธ.ทร. 

รร.นวก.ศวก.พร. 

รร.ขส.กวก.ขส.ทร. 

รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

ส่วนการศึกษา
ที่สอง 

ส่วนการศึกษา
ที่สี ่

ส่วนการศึกษา
ที่สอง 

ยศ.ทร. 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาในส่วน
การศึกษาท่ีหนึ่ง 

มี จก.ยศ.ทร. เป็นประธาน 



๓๙ 
 

       จากภาระงานดังกล่าว ดังนั้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จึงได้ก าหนดให้กองประกันคุณภาพ
การศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (กปภ.ยศ.ทร.) มีหน้าที่ก ากับดูแล วางระบบประกันคุณภาพภายใน
ให้กับสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในก ากับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยสถานศึกษาจะต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : 
SAR) ทุกสิ้นปีการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และกองประกัน
คุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จะท าการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในบังคับบัญชาและในก ากับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ อย่างต่อเนื่องตามวงรอบที่ก าหนด 

 สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง ถือเป็นสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ให้กับก าลังพลระดับนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ  ดังนั้น การจัดท าประกันคุณภาพ
การศึกษา  จึงต้องค านึงถึงอุดมการณ์ของการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาของชาติด้วย        
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๒๑ 
กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความ
ต้องการและความช านาญของหน่วยนั้นได้  โดยค านึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือจึงได้
ก าหนดกรอบที่ใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณภาพรอบสี่      
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ที่กองทัพและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ก าหนด ซึ่งได้มีการพิจารณากลั่นกรองอย่างถี่ถ้วน เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานชาติ ตามท่ีกล่าวไว้บทที่ ๑    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


