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ค าน า 
  
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๘ ก าหนดให้ หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

 เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในบังคับบัญชาและ       
ในก ากับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กรมยุทธศึกษาทหารเรือจึงได้จัดท า
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่  ส าหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา        
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา โดยให้ครอบคลุมตามมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน
ของกองทัพ  และกรอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา มีความเข้าใจการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน 
จากกองทัพ และการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ได้ต่อไป 
  
 การจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาฯ ฉบับนี้  ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ทั้ง ๙ สถานศึกษา และหน่วยงานอ่ืนเป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ที่ช่วยท าให้คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาฯ   
ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จึงขอขอบคุณคณะผู้จัดท าและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาฯ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในก ากับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
ต่อไป 
 

 
 พลเรือโท 
            (พิเชฐ   ตานะเศรษฐ) 
                                                     ประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

                 สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา และ 
                                                                            เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
                                                                                           มีนาคม ๒๕๕๙ 
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 หน้า 
  
ค าน า  
บทที ่๑   กล่าวน า ๑ 
บทที่ ๒   การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ ๑๔ 
บทที่ ๓   การประกันคุณภาพการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  ๓๔ 
บทที่ ๔   ค าอธิบายรายมาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน  ๔๕ 

 มาตรฐานที่ ๑  ด้านคุณภาพศิษย์ ๔๕ 
 มาตรฐานที่ ๒  ด้านคุณภาพครู/อาจารย์ ๖๘ 
 มาตรฐานที่ ๓  ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ๙๑ 

       มาตรฐานที่ ๔  ด้านการปลูกฝังจิตส านึกความเป็นทหารเสริมสร้าง 
                    ความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

๑๐๗ 

 มาตรฐานที่ ๕  ด้านการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ๑๓๕ 
 มาตรฐานที่ ๖  ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสังคม ๑๕๕ 
 มาตรฐานที่ ๗  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๑๖๐ 
 มาตรฐานที่ ๘  ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๖๘ 
 มาตรฐานที่ ๙  ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ๑๗๓ 
 มาตรฐานที่ ๑๐ ด้านมาตรการส่งเสริม ๑๗๘ 

ผนวก ๑๘๓ 
            ผนวก ก ตารางค านวณสรุปผลการประเมินตามรายมาตรฐาน ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์ประเมิน 
            ผนวก ข โปรแกรมแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนมาตรฐาน Z และคะแนน T-Score 
            ผนวก ค ตัวอย่างแบบประเมินวิจัยหลักสูตร 
            ผนวก ง แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม   
รายชื่อคณะจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ ส าหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  
รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ ส าหรับสถานศึกษาของ ทร.  
            ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 

  
  

  

 
 
 
 
 
 



บรรณานุกรม 

กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, ตัวบ่งช้ี 
         การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับ 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี รอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) : กมศ.บก.สปท., ๒๕๕๘. 

คณะท างานพิจารณาและจัดท า อทร. ด้านก าลังพลและระเบียบข้อบั งคับ ตุลาคม ๒๕๔๑, 
 เอกสารอ้างอิงของกองทัพเรือหมายเลข ๑๐๐๒ การศึกษา (อทร.๑๐๐๒ การศึกษา)   
 พ.ศ.๒๕๔๑.  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕.                    
 ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๑๙ ตอนที่ ๑๒๓ ก. ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕. หน้า ๑๖ - ๒๑.  

พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๑. ราชกิจจานุเบกษา. เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๔๓ ก  ๕ มีนาคม  
     ๒๕๕๑. หน้า ๑ - ๒๔ 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับ 
 ต่ ากว่าปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๔ . กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ณั ฐกร เพลท
 ๒๕๕๕. 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ, คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับ 
 ปริญญาตรีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๕๔ . กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ณัฐกร เพลท 
 ๒๕๕๔. 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ. มาตรฐานการศึกษาของชาติ. กรุงเทพฯ :  
 สหายบล็อกและการพิมพ์, ๒๕๔๘. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). คู่มือการประเมินคุณภาพ 
 ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)  ระดับอุดมศึกษา ฉบับสถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม 
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔) พิมพ์ครั้งที่ ๓. สมุทรปราการ : บริษัทออฟเซ็ท พลัส จ ากัด, ๒๕๕๕. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). คู่มือการประเมินคุณภาพ 
 ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ด้านการอาชีวศึกษา ฉบับสถานศึกษา          
พ.ศ.๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : แม็ทซ์พอยท์, ๒๕๕๓. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). คู่มือการประเมินคุณภาพ 
 ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม         
(ระดับต่ ากว่าปริญญา) ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔. กรุงเทพฯ : ส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), ๒๕๕๔. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน), อภิธานศัพท์ การประกัน 
คุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, ๒๕๕๓.   
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รายชื่อคณะจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  

รอบสี ่(พ.ศ.๒๕๕๙  ๒๕๖๓) 
............................................ 

ที่ปรึกษา 
 พล.ร.ท.พิเชฐ  ตานะเศรษฐ จก.ยศ.ทร. 
 พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ  รอง จก.ยศ.ทร. 
 พล.ร.ต.ประดิษฐ  ส าอางอินทร์ รอง จก.ยศ.ทร. 
 พล.ร.ต.ศังกร  พงษ์ศิริ  เสธ.ยศ.ทร. 
 น.อ.ชีวิน  หวังในธรรม  รอง เสธ.ยศ.ทร. 
 น.อ.เบญญา  นาวานุเคราะห์ รอง เสธ.ยศ.ทร. 
 น.อ.สาคร  ปั่นเมืองปัก  รอง เสธ.ยศ.ทร. 

คณะผู้จัดท า กปภ.ยศ.ทร. 
 น.อ.มานิต  โกสีย ์  ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 
 น.อ.หญิง ชมภู  พัฒนพงษ์ รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 
 น.อ.หญิง จิราวรรณ  ธีรพงษ์พิศุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา กปภ.ยศ.ทร. 
 น.ท.ประดิษฐ์  พ้นช่ัว  หน.สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร. 
 น.ท.หญิง สุภารัตน์  แก้วนุ้ย ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา แผนกควบคุม กปภ.ยศ.ทร. 
 น.ท.หญิง ศรัญญา  ศาสโนปถัมภ์ หน.ตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร. 
 น.ต.วิโรจน ์ ถาวรวงษ์  ประจ าแผนกตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร. 
 น.ต.สุรพิชญ์  คนเท่ียง   ประจ าแผนกควบคุม กปภ.ยศ.ทร. 
 น.ต.จารึก  พรเจริญ   ประจ าแผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร. 

คณะผู้จัดท า ผู้แทนสถานศึกษา จ านวน ๓๑ นาย 

จัดท าต้นฉบับ 
 กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม 
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รายชื่อผูเ้ข้าร่วมสัมมนาจัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา  
ส าหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี รอบสี่   

ใน ๑ - ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘  
ณ บ้านทิพย์สวนทอง อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ผู้เข้าสัมมนา ประกอบดว้ย 
๑. น.อ.มานิต  โกสีย์  ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 
๒. น.อ.หญิง ชมภู  พัฒนพงษ์  รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 
๓. น.อ.หญิง จิราวรรณ  ธีรพงษ์พิศุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา กปภ.ยศ.ทร. 
๔. น.อ.วุฒิชัย  เฮากระโทก  นายทหารเทคนิคการขนส่ง กวก.ขส.ทร. 
๕. น.ท.หญิง วราภรณ์  ศาสโนปถัมภ์  ช่วยปฏิบัติราชการ กวก.ขส.ทร.  
๖. น.ท.อาคม  เกตุแก้ว  หน.ฝ่ายศึกษา รร.อล.กวก.อล.ทร.  
๗. น.ท.หญิง จะรุวรรณ์  พาณิชยเดช นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
๘. น.ท.หญิง พรทิพย์  เฑียรกุล          รอง ผอ.รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 
๙. น.ท.บุญยิ่ง  บุญผุด   ครูวิชาการพัสดุ รร.พธ.พธ.ทร.  

๑๐. น.ท.นฤพนธ์  มัตถกุล  หน.วิชายุทธวิธี กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. 
๑๑. น.ท.ประดิษฐ์  พ้นชั่ว  หน.สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร. 
๑๒. น.ท.ปรีชา  ใจพรหม   ช่วยปฏิบัติราชการ รร.นวก.ศวก.พร.  
๑๓. น.ท.ฐานุพงศ์  ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง หน.ศึกษา รร.พธ.พธ.ทร.  
๑๔. น.ท.กฤตนัย  ทองดอนหัน  หน.วิชาช่างเครื่องยนต์ ศพช.กศษ.กพช.อร. 
๑๕. น.ท.พรพิชิต  สุวรรณศิริ  หน.ปกครอง รร.นวก.ศวก.พร. 
๑๖. น.ท.หญิง สุภารัตน์  แก้วนุ้ย ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา แผนกควบคุม กปภ.ยศ.ทร.  
๑๗. น.ท.หญิง ศรัญญา  ศาสโนปถัมภ์ หน.ตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร. 
๑๘. น.ต.วิโรจน์  ถาวรวงษ์  ประจ าแผนกตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร. 
๑๙. น.ต.ญาณธน  อาทิตย์  ครูวิชาการเรือ กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๐. น.ต.วิเชียร  สกุลพราหมณ์  หน.ศึกษา รร.นวก.ศวก.พร. 
๒๑. น.ต.สมนึก  นาควิจิตร  ครูแผนกวิชาฝ่ายอ านวยการ กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. 
๒๒. น.ต.สุรพิชญ์  คนเท่ียง  ประจ าแผนกควบคุม กปภ.ยศ.ทร. 
๒๓. น.ต.หญิง ชุติมา  พรหมเมศ  นายทหารตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
    รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๔. น.ต.จารึก  พรเจริญ  ประจ าแผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร.  
๒๕. น.ต.สมศักดิ์  วัชรโชติ  นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา แผนกแผนและ 
    โครงการ กวก.อล.ทร. 
๒๖. น.ต.จักรกฤษณ์  ชาวสวนมุ่งเจริญ ครูผู้ปกครอง รร.นวก.ศวก.พร. 
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๒๗. ร.อ.วินัย  อารีย์มิตร  ครูแผนกวิชาอาวุธและหลักยิง กศษ.รร.นย.ศฝ.นย. 
๒๘. ร.อ.ประเสริฐ  พันธุ์เพ็ง   หน.ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
๒๙. ร.ท.ทวีศักดิ์  สุขสกุล  ครูวิชาการปืน กศษ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๓๐. ร.ท.หญิง อรวรรณ  ผุลละสิริ  ครูดนตรี รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.  
๓๑. ร.ต.สุทัศน์  คุ้มญาติ   ครูพลศึกษา รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. 
๓๒. ร.ต.ธัชพิสิษฐ์  มุสิกรัตน์   นายทหารวิทยาการ ขนส่งทางบก กวก.ขส.ทร.  
๓๓. พ.จ.อ.สุรวุฒิ  สุจินตาภิรมย์ จนท.ประจ าหลักสูตร ฝ่ายศึกษา  
   รร.อล.กวก.อล.ทร.  
๓๔. พ.จ.ต.ฉลาด  ราศี   ครูผู้ช่วย มว.วิชาสัญญาณและพลศึกษา 
       รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. 
๓๕. พ.จ.ต.นาวิน  จาดจ่าง   ครูผู้ช่วย มว.วิชาสัญญาณและพลศึกษา 
       รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. 
๓๖. จ.อ.ภาณุพงษ์  วงศ์ตั้ง     ช่างเขียน มว.ผลิตต ารา แผนกเครื่องช่วยฯ 
       กศษ.กพช.อร. 
๓๗. จ.อ.ชนัตถ์  โชควิสิทธิชัย   ช่วยปฏิบัติราชการ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
๓๘ จ.อ.วิทยา  อุบลพวง   ครูผู้ปกครอง รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
๓๙.  จ.ต.วรวุฒิ  อยู่เปี่ยม   เสมียนพลาธิการ แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร. 
๔๐. น.ส.ลดารัตน์  เลิศประเสริฐสิทธิ์ ครูฝึกอาชีพ แผนกศึกษา รร.พธ.พธ.ทร. 
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