
๑๔ 
 

 

 

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 คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
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 สถาบันการศึกษาของกระทรงกลาโหม เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามี
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงกลาโหมต้องการ 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 
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 ในปี พ.ศ.๒๕๔๖ มีค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๔๖/๒๕๔๖ ให้เจ้ากรมยุทธศึกษา
ทหาร เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และให้กรมยุทธศึกษาทหารท าหน้าที่เป็นส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร มีหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษา 
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 ให้ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็น
เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และให้สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ท าหน้าที่ เป็น 
“ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร” 

 และในปีเดียวกันนี้ ยกเลิกระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษา 
กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๔๓ และออกระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษา
กองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๒ มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแล เสนอแนะการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาของกองทัพ 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 เสนอแนะในการพิจารณ าปรับปรุ งและพัฒ นาคุณ ภ าพการศึ กษ าต่ อ
สถาบันการศึกษา 
 ๓.  รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม/นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
 ๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือช่วยเหลือหรือด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตามความเหมาะสม 
 ๕.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งภายในและภายนอก
กระทรวงกลาโหมได้โดยตรง 
 ๖.  ให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนการด าเนินการของคณะกรรมการฯ 
ตามท่ีได้รับการร้องขอ 
 
วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ  
 ๑.  เพ่ือให้สถาบันการศึกษาทางทหารของกองทัพ ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
 ๒.  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นเตือนให้สถาบันการศึกษาของกองทัพ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนให้เห็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาของการจัดการศึกษา    
ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากข้ึนต่อไป 
 ๔.  เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงและพัฒนาการด 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 
* การวจิัยและงานสรา้งสรรค์/              นวัตกรรม

และการสรา้งองค์ความรู ้
* การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม                 แล

ขนบธรรมเนยีมประเพณีทางทหาร 
* การพัฒนาภาวะผู้น าทางทหารและ 
  การปลูกฝังความเป็นทหารอาชีพ                
* กิจกรรมพฒันาผู้เรยีน 
* การบริหารจัดการ 
* ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

* ผูส้ าเร็จการศึกษามี
คุณลักษณะทาง
วิชาการ - ทหาร          
ที่พึงประสงค ์

* ผลงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค/์ ผลงาน 
นวัตกรรมและการ
สร้างองค์ความรู ้

* การบริการทาง
วิชาการ/องค์การแห่ง
การเรยีนรู้/        
องค์ความรู ้

* สนองนโยบาย              
การผลิต/พัฒนา           
ก าลังพลของกองทัพ 

* ความพึงพอใจของหน่วย 
* ศรัทธา/ความเชื่อมั่น          

ที่มีต่อสถาบัน 

  
  



๑๘ 
 

 

 

  ๑.๓  ก าหนดมาตรการสงเสริม การควบคุม การตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพ    
การจัดการศึกษา 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
การศึกษา  
    ๑.๓.๕  พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใชในการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล  
    ๑.๓.๖  พัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑ์การประเมินใหมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
    ๑.๓.๗  ก าหนดวิธีการสงเสริม ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
การบริหารและการจัดการ  
    ๑.๓.๘  ก าหนดและพัฒนาแบบบันทึกขอมูล/แบบรายงาน เพ่ือใชในการควบคุม           
การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา  
  ๑.๔  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายหลังการตรวจและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  โดยค านึงถึงหลักเกณฑแ์ละครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้  
    ๑.๔.๑  น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะห์และด าเนินการ ซึ่งแสดง
ให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
                       ๑.๔.๒  ก าหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความส าเร็จของการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน 
และเปนรูปธรรม  
    ๑.๔.๓  ก าหนดวิธีการด าเนินงานที่มีหลักฐานทางทฤษฎี  หรือผลการวิจัย หรือ     
ขอมูลเชิงประจักษที่อางอิง ใหครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณการเรียนรู การสงเสริม  
การเรียนรู  การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารการจัดการ เพ่ือน าไปสูเปาหมาย
ที่ก าหนดไว  
    ๑.๔.๔  ก าหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ  
    ๑.๔.๕  ก าหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถาบันการศึกษาทุกคน รวมทั้ง
ผู้เรียน รับผิดชอบและด าเนินงานตามที่ก าหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  
    ๑.๔.๖  ก าหนดการจัดงบประมาณ และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  
  ๑.๕  แตงตั้งเจาหนาที่ประกันคุณภาพ (Quality Assurance Officer) ท าหนาที่รวบรวม 
ขอมูลในแตละภาคการศึกษา ประมวลขอมูลเพ่ือจัดท ารายงาน และเตรียมรับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการเตรียมการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
 ๒.  จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบ ติดตาม ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนเพ่ือใหการพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  



๑๙ 
 

 

 

 ๓.   น าขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก ไปใชในการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงาน การสนับสนุนดาน  
งบประมาณและทรัพยากรตาง ๆ ของสถาบัน  
 ๔.  จัดท าคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๕.  สถาบันการศึกษาจัดท ารายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอต่อ 
ต้นสังกัดตามล าดับชั้น จนถึงผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศทุกสิ้นปการศึกษา  
 ๖.  จัดใหมีเครือข่ายความรวมมือกับหนวยงาน องค์กร ชุมชน สังคม ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงกลาโหม เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๗.  จัดท าขอมูลเผยแพรขาวสาร และผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน     
ในรูปแบบตาง ๆ เชน แผนพับ เอกสาร เว็บไซตผานทางอินเตอรเน็ตตอสาธารณชน เพ่ือใหทราบถึง
มาตรฐานการศึกษาของสถาบัน  
 ๘.  รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ จากหนวยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน         
เพ่ือน ามาปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
             ๙.  สรางจิตส านึกใหบุคลากรเห็นความส าคัญของการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเพ่ือให้การผลิตก าลังพลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความพร้อมให้กับก าลังพล ให้สามารถตอบสนองแนวทางการใช้ก าลังของกองทัพ          
ในการป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ     
การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม โดยมีแนวคิดในการ         
จัดการศึกษาสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  เพ่ือเป็นการเตรียมก าลังพลให้มีความพร้อม    
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามต าแหน่งของตน  อันจะเป็นผลให้ทุกหน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจตามค าสั่งและ       
แผนยุทธการของกองทัพได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ส่งผลเป็นส่วนรวมให้กองทัพมีความพร้อม
ต่อเนื่องและมีความทันสมัย  จึงได้มีการยกระดับความรู้ความสามารถ และเพ่ิมพูนทักษะประสบการณ์
ของก าลังพล ให้สามารถใช้งาน บ ารุง และรักษายุทโธปกรณ์ที่กองทัพมีอยู่ในปัจจุบัน หรือจ าเป็นต้องมี
ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะเป็นยุทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูง  รวมทั้งปลูกฝังให้ก าลังพล         
มีความรู้ทางวิชาการทหาร มีลักษณะความเป็นผู้น าหน่วยทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบของศีลธรรมอันดี ตลอดจนมีอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา และมีความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 
นอกเหนือจากวิชาการทหาร อันจะเป็นผลให้ก าลังพลได้รับการพัฒนาทางความคิดและมีความรู้ ก้าวทัน
การเปลี่ยนแปลง และมีความก้าวหน้าทางวิชาการ เพ่ือจะได้น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ให้เกิดประโยชน์    
ต่อกองทัพ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากองทัพให้ไปสู่ความทันสมัยในอนาคต  

 



๒๐ 
 

 

 

นโยบายด้านการศึกษา กระทรวงกลาโหม   

 กระทรวงกลาโหม ได้ก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ เพ่ือให้สถาบันการศึกษาของกองทัพและผู้ส าเร็จการศึกษา มีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กองทัพต้องการ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษากระทรวงกลาโหม  ลง
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เกี่ยวกับการจัดระบบการศึกษา ดังนี้ 
  ๑.  ให้ตระหนักถึงความส าคัญในการให้การศึกษาแก่ก าลังพลด้วยการจัดให้มีระบบ
การศึกษาที่ ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับแผนพัฒนากองทัพ  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ.๒๕๔๒ และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซี่งออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับดังกล่าว 
รวมถึงแนวทางการปฏิบัติด้านการศึกษาอ่ืน ๆ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.  ให้มีการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรการผลิตและหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู้  ทั้งหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และ
หลักสูตรอ่ืน ๆ ของกองทัพให้แก่ก าลังพล ค านึงถึงประโยชน์ที่ก าลังพลและหน่วยจะได้รับ โดยให้
ความส าคัญกับความรู้ด้านการทหาร ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ การเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา    
ในเนื้อหาที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีคุณค่า 
 ๓.  ให้ปรับปรุงระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น     
เพ่ือให้ก าลังพลของกระทรวงกลาโหม มีพ้ืนฐานความรู้เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานหน่วย         
ในระดับสูงขึ้นได ้และมีมาตรฐานเดียวกัน 
 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 เป็นหน่วยรับผิดชอบงานของ      
สภาการศึกษาวิชาการทหาร เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมก ากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษา 
กระทรวงกลาโหม วิเคราะห์ วิจัย และรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเฉพาะทาง 



๒๑ 
 

 

 

การเทียบโอนหน่วยการศึกษา การด าเนินงานเกี่ยวกับใบประกอบอาชีพครู/อาจารย์ของกองทัพ รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี “กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึก
ศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” รับผิดชอบการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของกองทัพในภาพรวม  โดยการเสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ  
การฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม การก าหนดมาตรฐานการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม ติดตามผลการด าเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานผลการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
สถาบันการศึกษาของกองทัพ การพัฒนางานประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม
ของกองทัพ การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ กิจกรรม และการสร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพการฝึก
ศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพและนอกกองทัพ  
 
สถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงกลาโหม มีสถาบันการศึกษาของกองทัพ ที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                
รวม ๒๓ สถาบัน โดยแบ่งตามลักษณะของการจัดการศึกษาเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ 

         ๑.  สถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้น ไป  ประกอบด้วย ๘ สถาบัน ได้แก่             
๑) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ส่วนบัณฑิตศึกษา) ๒) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ๓) โรงเรียน
นายเรือ 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            
กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ๕) โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
๖) โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก ๗) โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
๘) โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ๙) โรงเรียน
นายสิบทหารบก 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 



๒๒ 
 

 

 

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

 
สถาบันการศึกษาของกองทัพระดับต่ ากว่าปริญญา สังกัดกระทรวงกลาโหม   

 ในอดีตไมมีหน่วยงานทางการศึกษาของกองทัพที่ผลิตนายทหารชั้นประทวน สวนใหญนายทหาร           
ชั้นประทวนมาจากทหารกองประจ าการที่สมัครเขารับราชการตอแล้วแตงตั้งยศ เมื่อปฏิบัติงาน มีความรู             
มีความสามารถ มีความช านาญงานและประสบการณ์สูงก็จะไดรับการเลื่อนยศ เลื่อนต าแหนงใหสูงขึ้น
ตามล าดับ  

 กระทรวงกลาโหม ได้จัดตั้ งสถาบันการศึกษาเพ่ือจัดการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญา             
เป็นสถาบันการศึกษาของกองทัพ ที่มุ่งเน้นการผลิตก าลังพลและพัฒนาก าลังพล เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถตรงตามความต้องการของกองทัพ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติ ตามมาตรฐานของกองทัพ  โดยรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษา     
ปีที่ ๖ เข้ามาศึกษาเป็นนักเรียนทหาร เมื่อส าเร็จการศึกษาจะจัดส่งให้หน่วยงานในสังกัดของเหล่าทัพ
บรรจุเข้ารับราชการ โดยค านึงถึงหลักเกณฑ์ของกองทัพ  ส านักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และมาตรฐานการศึกษาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักสูตร
การศึกษาของสถาบัน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) รวมทั้งหลักสูตรฝึกอบรม เป็นหลักสูตรที่
สอดคล้องตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ได้รับอนุมัติ
จากกองทัพไทย (กองบัญชาการทหารสูงสุด) ด าเนินการเปรียบเทียบกับหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  และได้การ
รับรองคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามล าดับ   

ส าหรับสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมที่จัดการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา         
ตามนโยบายการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการผลิตก าลังพล ตอบสนองตามภารกิจของหน่วยงาน มีจ านวน 
๑๐ สถาบัน แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม  ดังนี้  

 ๑.  กลุ่มวิชาชีพการแผนที่  
       โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร (รร.แผนที่ ผท.ทหาร) เป็นสถาบันการศึกษาระดับ  
ต่ ากว่าปริญญาตรี สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่ให้การศึกษา ฝึกอบรมในด้านวิทยาการของ
เหล่าทหารแผนที่ ตามหลักสูตรที่ก าหนด และช่างส ารวจของส่วนราชการต่าง  ๆ มุ่งมั่นในการผลิต     
นักส ารวจที่มีความรู้ ความสามารถด้านการส ารวจ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยราชการ 
สนองตอบพันธกิจ ๔ ประการ คือ ๑) ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพและประเทศ โดยเน้นการศึกษาหาความรู้อย่างต่อเนื่อง          
๒) ให้บริการวิชาการด้านการส ารวจอย่างมีคุณภาพ  ๓) พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ        



๒๓ 
 

 

 

การส ารวจ และ ๔) ส่งเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม สร้างวิสัยทัศน์การเป็นผู้น าด้าน
การศึกษา และเป็นเลิศทางบริการการศึกษาด้านส ารวจท าแผนที่  
  วัตถุประสงค์ 
     (๑)  ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในด้านการส ารวจแผนที่           
จากระดับพื้นฐานถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
     (๒)  ให้บุคลากรมีคุณลักษณะทางทหาร ตามมาตรฐานเหล่าทัพ 
     (๓)  เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพและพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง 
     (๔)  สร้างจิตส านึกให้บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม และ
ประเทศชาติ 
   (๕)  ให้บุคลากรสามารถน าวิชาชีพทหาร ไปประกอบการด ารงชีวิตได้อย่างสมบูรณ์และ
มีเกียรติ 
   (๖)  ด ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักด้านการศึกษาการแผนที่ 

 ๒.  กลุ่มวิชาชีพเวชกิจฉุกเฉิน  
  โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ (รร.นวก.ศวก.พร.) เป็น
สถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ที่ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเวชกิจฉุกเฉินให้มีคุณภาพ           
ตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหาร สามารถตอบสนองภารกิจของกรมแพทย์ทหารเรือ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปรัชญาที่ว่า “ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ จะสามารถพัฒนาบุคลากร ให้มี
ความเจริญงอกงามในทุก ๆ ด้าน เป็นที่ยอมรับและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข” โดยมี    
พันธกิจ ๔ ด้าน ดังนี้ ๑) การผลิตบุคลากรหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหาร  ๒) การวิจัยและงานสร้างสรรค์  ๓) การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม  และ ๔) การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 

 ๓.  กลุ่มวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม   
  ๓.๑ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (รร.ชท.สปท.) 
        โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ที่ให้การฝึกและศึกษา มุ่งผลิตบุคลากรสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   
ทางอุตสาหกรรมให้กับกระทรวงกลาโหม และผลิตช่างฝีมือประเภทต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต 
และพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านช่างอย่างต่อเนื่อง มีคุณลักษณะทางทหารที่ดี มีความรับผิดชอบในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม รวมทั้งสามารถด ารงชีวิตอย่างสง่างามและมีความสุข  
     วัตถุประสงค์  
         (๑)  ผลิตผู้ เรียนให้มีความรู้   ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ            
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะทางทหาร 
         (๒)  ให้เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย 
       (๓)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐาน
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 



๒๔ 
 

 

 

         (๔)  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
    ๓.๒  โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ 
(รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.) 
         โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ              
เป็นสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ         
มีความรู้วิชาการที่เหมาะสม สร้างประสบการณ์พ้ืนฐานช่างที่ดี สามารถน าวิทยาการไปใช้ในการศึกษา
หรือประกอบอาชีพได้ทันที ด้วยความมั่นใจ มีวินัยและความส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่  สังคม 
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของกองทัพเรือ และแนวทางการพัฒนาทางด้านการศึกษาของ
ประเทศ โดยมุ่งพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเชี่ยวชาญงานช่างเทคนิค ปลูกฝังระเบียบวินัย          
สร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่และคุณธรรม  เพ่ือน าไปสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของกองทัพเรือ 
มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เน้นนักเรียนมีความรู้ด้านช่างเทคนิค มีความพร้อมที่จะท าหน้าที่เป็น     
ช่างสร้างและซ่อมเรือที่ใช้ในราชการกองทัพเรือและอู่เรือต่าง ๆ ของประเทศ 
       โดยก าหนดเป้าหมายที่จะพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน สนองตอบต่อนโยบายการพัฒนาของกองทัพเรือ และวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ให้ครอบคลุม
ด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียน      
การสอน ด้านการก ากับตรวจสอบและรายงาน ด้านบุคลากร และด้านคุณลักษณะของผู้เรียน  
    ๓.๓  โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (รร.จอ.ยศ.ทอ.) 
         โรงเรียนจ่าอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ซึ่งเป็นสถาบัน
หลักขั้นต้นของกองทัพอากาศ ที่ ผลิตนายทหารชั้นประทวน ให้กับส่วนราชการต่าง  ๆ ของ
กองทัพอากาศและนอกกองทัพอากาศ และให้การศึกษาอบรมข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่า       
ชั้นสัญญาบัตรทั้งในและนอกกองทัพอากาศ โดยมีหน้าที่ให้การฝึกศึกษาและอบรม ให้มีความเป็น   
ทหารอาชีพ สามารถปฏิบัติงานตามความช านาญเฉพาะด้านของแต่ละเหล่าทหาร สนองตอบปรัชญา
ที่ว่า “ทักษะดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม”  
        วัตถุประสงค์ 
        (๑)  ให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการด าเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ โดยเน้นวิชาชีพเฉพาะส าหรับการปฏิบัติงานในกองทัพอากาศ 
        (๒)  เตรียมความพร้อมในการท างานเน้นทักษะเฉพาะที่กองทัพอากาศก าหนด 
        (๓)  ให้โอกาสทางการศึกษาตามความถนัดของแต่ละบุคคล 
        (๔)  ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ 
        (๕)  พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เต็มความสามารถ และตอบสนองวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาประเทศ เน้นการพัฒนาในลักษณะบูรณาการ คือ ให้มีความสมบูรณ์ครบทุกด้านทั้งร่างกาย 
สติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความคิด ความส านึก ความรับผิดชอบ ฯลฯ 

 ๔.  กลุ่มวิชาชีพการดนตรี 
  ๔.๑  โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก (รร.ดย.ทบ.) 



๒๕ 
 

 

 

     โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เป็นสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีของ
กองทัพบก ด าเนินการฝึกศึกษาเพ่ือผลิตนายทหารชั้นประทวนเหล่าทหารดุริยางค์ที่มีคุณภาพของ
กองทัพ และฝึกอบรมให้กับก าลังพลเหล่าทหารดุริยางค์  ในการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ      
การปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของกองทัพบก เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและสถาบันภายนอก ให้การ
สนับสนุนด้านการแสดงดนตรีและศิลปะการแสดงอ่ืน ๆ รวมทั้งวิทยาการด้านดนตรีแก่ชุมชนและสังคม 
ติดตามและพัฒนาการดนตรีให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยีด้านดนตรีในโลกปัจจุบัน ตลอดจนธ ารง 
และรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติไทย 
          เป้าหมาย ๖ ประการ คือ 

  (๑) เป็นผู้มีวินัย ยึดมั่นในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมทหารอย่าง
เคร่งครัด 
     (๒)  เป็นผู้ตั้งใจฝึกซ้อม ทั้งเครื่องมือหลักและเครื่องมือรอง เพ่ือการปฏิบัติภารกิจ 
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

   (๓)  เป็นผู้พร้อมรับภารกิจจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงตามล าดับชั้นได้ตลอดเวลา 
   (๔)  กระท าตนเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุขและสิ่งเสพติด 

     (๕)  ฝึกตนเป็นคนดี โดยด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข มีจิตใจดีงาม มีคุณธรรม 
จริยธรรม  ทั้งกาย วาจา ใจ 
     (๖)  ปฏิบัติงานอย่างมีศักดิ์ศรีของทหารดุริยางค์ ด้วยความมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและชื่นชมในผลงานทุกครั้ง 
    ๔.๒  โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
(รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท.) 
          โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีของ
กองทัพเรือ ที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ เพ่ือให้เป็นนายทหารชั้นประทวน
ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาการดนตรี มีความคิดริเริ่ม มีระเบียบวินัย รักสถาบัน เพียบพร้อมด้วย
คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับปฏิบัติราชการในกองทัพเรือ รวมทั้งมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตามปรัชญาที่ว่า “เก่งดนตรี มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม เป็นพลังแห่งราชนาวี”  
        วัตถุประสงค์  
    (๑)  ให้ความรู้วิชาการระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม 
สาขาการดุริยางค ์แก่นักเรียนดุริยางค์ตามความต้องการของกองทัพเรือ 
     (๒)  ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพการดุริยางค์แก่นักเรียน เมื่อส าเร็จ
การศึกษาแล้วสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีต่าง ๆ แยกตามประเภท ได้ดังนี้ เครื่องลมไม้ เครื่องลม
ทองเหลือง เครื่องกระทบ และเครื่องสาย 
     (๓)  ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพการดุริยางค์   แก่นักเรียนดุริยางค์    
เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วสามารถขับร้องและปฏิบัติการแสดงต่าง ๆ ได ้
    (๔)  ให้ความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวิชาการ
ทหารเรือเบื้องต้น 



๒๖ 
 

 

 

    (๕)  พัฒนาร่างกาย และจิตใจให้รักการเรียนในวิชาดุริยางค์ มีความเป็นผู้น า       
มีสุขภาพแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ มีปฏิภาณไหวพริบดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีระเบียบวินัย 
มีความคิดริเริ่ม  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
   ๔.๓  โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กองดุริยางค์ทหารอากาศ หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน (รร.ดย.ทอ.ดย.อย.)   
        โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีของ
กองทัพอากาศ ที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ เพ่ือให้เป็นนายทหาร      
ชั้นประทวนให้เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถเป็นเลิศในทางดนตรี เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นก าลังพลที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าที่ในกองทัพอากาศ สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และรับใช้ประเทศชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามปรัชญาที่ว่า “เรียนดี ดนตรีเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม”  
        วัตถุประสงค์  
      (๑)  ผลิตทหารเหล่าดุริยางค์ ให้มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ
การดนตรี  มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะทางทหาร 

    (๒)  สร้างผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ  
การดนตรี 

      (๓)  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      (๔)  เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ทางด้านดนตรีสู่สังคม 

 ๕.   กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานทหาร  
    ๕.๑  โรงเรียนนายสิบทหารบก (รร.นส.ทบ.) 
            โรงเรียนนายสิบทหารบก เป็นสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีของ
กองทัพบก ที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนให้กับส่วนราชการของกองทัพบก มุ่งมั่นพัฒนาสถาบันให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง       
มีประสิทธิภาพ มีคุณลักษณะทางทหารที่ดี มีระเบียบวินัย มีความกล้าหาญ อดทน ซื่อสัตย์สุจริต         
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้น าที่ดี  โดยมุ่งเน้นมาตรฐานความรู้ คู่วินัย อีกทั้งมีเกียรติศักดิ์ศรี   
เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกองทัพบก 
         วัตถุประสงค์   
        (๑)  เพ่ือผลิตนักเรียนนายสิบทหารบก ให้มีความรู้ เป็นผู้น าหน่วยทหารที่ดี      
มีจริยธรรมและความรู้ทางทหารที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุ ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  (๒)  ให้ก าลังพลมีส่วนร่วมในการบริหาร และพัฒนาหลักสูตร 
  (๓)  เพ่ือให้หน่วยมีส่วนร่วมในการบริการสังคม 
  (๔)  เพ่ือให้หน่วยมีกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  (๕)  ให้นักเรียนนายสิบทหารบก มีความรู้ทางวิชาการ  เพ่ือการศึกษาในระดับ   

ที่สูงขึ้น 



๒๗ 
 

 

 

    ๕.๒  โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.) 
         โรงเรียนชุมพลทหารเรือ เป็นสถาบันการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีของ
กองทัพเรือ ที่ผลิตนายทหารชั้นประทวนหลักให้กับกองทัพเรือ ให้การฝึกหัด ศึกษา และอบรมให้มี
ความรู้ ความสามารถในวิชาการทหารเรือและวิชาชีพทหารเรือ รวมถึงการปฏิบัติการในทะเล  โดยมี
ปรัชญาโรงเรียน “สร้างจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพแก่นักเรียนจ่า” สร้างคุณลักษณะทางทหาร    
ที่ดี ๔ ประการ คือ ๑) มีความส านึกในความเป็นทหาร ๒) หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชาชีพ ๓) มีความซื่อสัตย์สุจริต และ ๔) มีความกล้าหาญในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างจิตวิญญาณใน
การรู้แจ้ง ความรู้สึกนึกคิดในใจ น าไปสู่การปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม  
           วัตถุประสงค์  
          เพ่ือผลิตนายทหารประทวนชั้นจ่า ให้มีความรู้พ้ืนฐานตามสาขาวิชาชีพ และมี
จิตส านึกความเป็นเลิศทางวิชาชีพทหารเรือ 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 
 การประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี (สายวิชาชีพ) และผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้อนุมัติการใช้มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาของกองทัพ 
๒ ด้าน คือ 
  ๑.  ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ   
    ๑.๑  มีความรู้ ทักษะ และความสามารถในทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพตามมาตรฐาน     
ที่ก าหนด 
    ๑.๒ มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยู่ร่วมในสังคม               
ได้อย่างมีความสุข และสามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า 
  ๒.  ด้านการทหาร   
    ๒.๑  มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  สามารถเสียสละ      
เพ่ือประเทศชาติและราชบัลลังก์  รวมทั้ งด ารงไว้ซึ่ งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ๒.๒ มีความรู้วิชาพ้ืนฐานวิชาการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์ 
    ๒.๓ มีวินัยทหารและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
    ๒.๔ มีภาวะผู้น า (ในระดับหมู่) ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตส านึก
ในความเป็นทหาร และรู้รักสามัคค ี
    ๒.๕ มีความเข้มแข็ง อดทน และความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

 

การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองทัพ  
 ๑.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
       สถาบันการศึกษาของกองทัพสามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับการพัฒนาของสถาบัน โดยจัดให้มีกระบวนการการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน      
การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนาครบวงจร PDCA (Plan–Do–
Check–Act) เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าหมายและมีการพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง 

  ๒.  มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา    
             สถาบันการศึกษาของกองทัพ จะต้องร่วมกับสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)    
ในการพัฒนามาตรฐาน โดยน ากรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับ     
ต่ ากว่าปริญญาตรี (สายวิชาชีพ) และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรที่สถาบันจัดการศึกษา มาเป็นกรอบในการด าเนินงาน ส าหรับตัวบ่งชี้ จะต้องครอบคลุม       
พันธกิจของการอาชีวศึกษา และภารกิจการฝึกศึกษาทหาร  ส าหรับเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นมาตรวัด
ของแต่ละตัวบ่งชี้ พัฒนาจากเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยหน่วยงาน    
ที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เป็นต้น  

     ในส่วนของการประเมินรอบสี่ระดับต่ ากว่าปริญญา สปท. มีกรอบแนวทางในการจัดท า
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน โดยพิจารณาจาก  

๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
๒. มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕  
๓. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ 
๔. ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ด้านอาชีวศึกษารอบสี่ของ 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) 
 
 



๒๙ 
 

 

 

    มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน ๓๕ ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
  มาตรฐานที่  ๑ ด้านผู้ เรียนและผู้ส าเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มี ๙ ตัวบ่งชี้  (ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา : 
V-NET การได้งานท า ความพึงพอใจ)  
  มาตรฐานที่ ๒ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา มี ๕ ตัวบ่งชี้ (การใช้
และพัฒนาหลักสูตร รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แผนการเรียนรู้รายวิชา การจัดการเรียนการสอน  
การวัดและประเมินผล การฝึกงาน) 
  มาตรฐานที่  ๓ ด้านการบริหารจัดการอาชีวศึกษา มี ๑๒ ตัวบ่งชี้  (คณะกรรมการ
สถานศึกษา แผนการบริหารงาน การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง 
สภาพแวดล้อม วัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณ การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร การระดมทรัพยากร) 

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการบริการวิชาการและวิชาชีพ มี ๑ ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ ๕ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย มี ๒ ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่ ๖ ด้านการปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 

มี ๔ ตัวบ่งชี้ (ปลูกฝัง รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กีฬาและ
นันทนาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)  
  มาตรฐานที่ ๗ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มี ๒ ตัวบ่งชี้ 

  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
ทุกระดับ ต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๓ ด้าน คือ 
  (๑) ด้านคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
พฤติกรรมลักษณะนิสัย และทักษะทางปัญญา 

  (๒) ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั่วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการสื่อสาร การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การท างานร่วมกับผู้ อ่ืน การใช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 

  (๓) ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะใน
สาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

  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  
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 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 าสั่ ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา กระทรวงกลาโหม โดยมุ่งเน้นให้
สถาบันการศึกษากระทรวงกลาโหมเร่งรัดด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย นอกจากนี้ ยังก าหนด   
ให้มีการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษากระทรวงกลาโหมทุกขั้นตอน เน้นการ
ประสานงาน การมีส่วนร่วมของก าลังพลทุกฝ่าย และให้มีการเตรียมความพร้อมเพ่ือการประกันคุณภาพ
ภายนอก  

   นอกจากนี้มีค าสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ให้ผู้บัญชาการสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ เป็นเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และสถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ ท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และค าสั่งกระทรวงกลาโหม 
(เฉพาะ) ที่ ๒๑/๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ โดยกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ (กมศ.บก.สปท.) ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานในการวางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของ
กองทัพ การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา  การประสานความร่วมมือกันทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอกกองทัพ ท าให้เกิดความเชื่อมโยงของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการ
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาในแต่ละระดับเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงาน ตลอดจนจัดท าระบบ
สารสนเทศเพ่ือรองรับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ในการ
เข้าถึงข้อมูลและสามารถสื่อสารกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ในอันที่จะท าให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 ๔.  ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ    

 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร       
ได้วางแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถประมวลผล
การด าเนินงานที่ถูกต้อง เป็นจริงและรวดเร็ว ทั้งนี้สถาบันการศึกษาของกองทัพ ควรมีการจัดท าระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศของงานประกันคุณภาพ ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลและ
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สารสนเทศงานประกันของกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผล
ต่อคุณภาพ ในทุกขั้นตอนการด 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 วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและท าการประเมินผลการ
จัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา” 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่า สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม จะต้องมีการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งเป็น
ผลจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและกระทรวงกลาโหม                
โดยกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ       
ท าหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้นรายงานการประเมินตนเอง จึงเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่ งสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวง
กระทรวงกลาโหมจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ที่มีความชัดเจน ครอบคลุม และสะท้อน
ภาพที่แท้จริงของสถานศึกษาในทุกมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองทัพ รอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  

 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ มาตรฐานด้าน ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

มิติที ่๑ 
ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. คุณภาพศิษย ์ ๑. ผู้เรียนเป็นคนด ี ๕ 
๒. ผู้เรียนมคีวามรู้ความสามารถตามหลักสูตร ๕ 
๓. ผู้เรียนมผีลงานที่น าไปใช้ประโยชน์  ๕ 
๔. ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้กับสถานศึกษา ๕ 

รวมน้ าหนัก ๒๐ 
๒. คุณภาพคร/ู
อาจารย ์

๕. คร/ูอาจารย์มีความรู้ความสามารถ ๕ 
๖. คร/ูอาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรยีน/แหล่งเรียนรูคุ้ณภาพ ๕ 
๗. คร/ูอาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์  ๕ 
๘. คร/ูอาจารย์ไดร้ับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  ๕ 
๙. คร/ูอาจารย์ปฏิบัตติามระเบยีบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร 

๕ 
 

รวมน้ าหนัก ๒๕ 
๓. หลักสูตรและ
การเรยีนการสอน 

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

รวมน้ าหนัก ๒๐ 
๔. การปลูกฝัง
จิตส านึกความเป็น
ทหาร เสริมสร้าง
ความเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก 

๑๔. ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการรักชาติฯ ๕ 
๑๕. ระดับคณุภาพในการส่งเสรมิการฝึกอบรมทางทหารฯ ๕ 
๑๖. ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

๕ 
 

๑๗. ระดับคณุภาพในการปลูกฝังจิตส านึกด้านการอนรุักษ์
สิ่งแวดล้อม  

๕ 
 

๑๘. ระดับคณุภาพในการส่งเสรมิด้านการกีฬาและนันทนาการ  ๕ 
รวมน้ าหนัก ๒๕ 

๕. การบริหารและ 
ธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 

๑๙. การด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา/สภาโรงเรยีน ๕ 
๒๐. การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ๕ 
๒๑. การบริหารความเสีย่ง ๕ 
๒๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ๕ 

รวมน้ าหนัก ๒๐ 
๖. ความสัมพันธ์กับ
ชุมชน/สังคม 

๒๓. การใหบ้ริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/
กองทัพ 

๕ 
 

๒๔. การใหบ้ริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อสถานศึกษา ๕ 
รวมน้ าหนัก ๑๐ 

  



๓๓ 
 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ มาตรฐานด้าน ตัวบ่งชี้ ค่าน้ าหนัก 

 ๗. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒๕. การส่งเสรมิสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม  ๕ 
๒๖. การพัฒนาสุนทรยีภาพ ๕ 

รวมน้ าหนัก ๑๐ 
๘. การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

๒๗. ผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในโดย
หน่วยงานต้นสังกัด 

๕ 

๒๘. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

๕ 

รวมน้ าหนัก ๑๐ 
มิติที่ ๒  
ตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ ์

๙. อัตลักษณ์/
เอกลักษณ ์

๒๙. อัตลักษณผ์ู้เรียน ๕ 
๓๐. เอกลักษณส์ถานศึกษา ๕ 

รวมน้ าหนัก ๑๐ 
มิติที่ ๓  
ตัวบ่งช้ี 
มาตรการส่งเสรมิ 

๑๐. มาตรการ
ส่งเสริม 

๓๑. มาตรการส่งเสรมิ (ภายในสถานศึกษา)  ๕ 
๓๒. มาตรการส่งเสรมิ (ภายนอกสถานศึกษา) ๕ 

รวมน้ าหนัก ๑๐ 
รวม  ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ มาตรฐาน ๑๐ ด้าน ๓๒ ตัวบ่งชี้ และค่าน้ าหนัก ๑๖๐ คะแนน 

 

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

 


