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คู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 

สังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 



๒ 

 

 

 

ค าน า 
 

 สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะหน่วยงานด้านการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม ท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร  ตามค าส่ังกระทรวงกลาโหม 
ท่ี ๖๙๓/๒๕๕๒ ลง ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่อง การด าเนินงานกิจการสภาการศึกษาวิชาการทหาร  
รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ตามค าส่ังกระทรวงกลาโหม 
(เฉพาะ) ท่ี ๒๒๐/๔๕ ลง ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา กระทรวงกลาโหม 
 เพื่อให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  
พ.ศ.๒๕๖๑ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับ ส่งเสริม และพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงกลาโหม รวมท้ังใช้จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา ตามบริบท  
และภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีเช่ือมโยงกับเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษาในการควบคุม
กระบวนการศึกษาหรือสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือนายทหารช้ันประทวน
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมต้องการ ได้แก่ คุณลักษณะผู้น า ความรู้ทางวิชาการทหาร ความรู้และทักษะ 
ท่ีสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs 8Cs)    
รวมท้ังเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) โดยค านึงถึงและสอดคล้อง 
รองรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ระเบียบ ค าส่ัง นโยบายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง โดยผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามค าส่ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ  (เฉพาะ) ท่ี ๐๑/๖๐  
ลง ๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ และ ท่ี ๐๑/๖๑ ลง ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
 สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอขอบคุณสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงกลาโหม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพและ
มาตรฐานการฝึกศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และผู้มีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือการประกัน 
คุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 พลเอก 

(สุรสิทธิ์  ถาวร) 
ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการปูองกันประเทศ/ 

เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
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สารบัญ 
 

ล าดับ หัวข้อ หน้า 
๑ แนวคิดส าคัญ ๑ 
๒ วัตถุประสงค์และเปูาหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัด

กระทรวงกลาโหม 
๑๓ 

๓ การแบ่งประเภทสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ๑๔ 
๔ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ๑๕ 
 ๔.๑ ระดับปริญญาโทขึ้นไป ๑๕ 
 ๔.๒ ระดับปริญญาตรี และระดับข้ันพื้นฐาน ๑๗ 
 ๔.๓ ระดับอาชีวศึกษา ๓๐ 

๕ แนวทางการบริหารคุณภาพการศึกษา  ๓๗ 
๖ ความคิดรวบยอดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก ๔๐ 
๗ แนวทางและกระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ๔๒ 
 - ผังแสดงกระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก ๔๓ 

๘ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ๔๖ 
๙ ภาคผนวก ๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ 
๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒ ๒๗๗ ๑๑๑๖
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๑. แนวคิดส าคัญ  
 

หลักการทั่วไป  
 ๑.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม  
  มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทาง
ตามความต้องการและความช านาญของหน่วยงานนั้นได้ โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ๑.๒ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.๒๕๔๗  
  ๑.๒.๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับแก่กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางตามมาตราท่ี ๒๑ แห่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ๑.๒.๒ การจัดการศึกษาเฉพาะทาง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 
   (๑) ต้องจัดให้สอดคล้องกับนโยบาย แผนการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
   (๒) ต้องจัดให้มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางด้วยกันและกับ
กระทรวงศึกษาธิการ 
   (๓) ต้องจัดให้มีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
  ๑.๒.๓ สถานศึกษาเฉพาะทางใด ต้องการให้มีการเทียบวุฒิทางการศึกษาตามหลักสูตร 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้เสนอขอเทียบวุฒิทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนด   
 ๑.๓ กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑  

 ๑.๓.๑ “การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และบรรลุเปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล    
 ๑.๓.๒ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ จัดให้มีการ
ประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา  
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มีหน้าท่ีในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะน าสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษา  
ของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๓.๓ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ ๑.๒.๒ แล้ว ให้หน่วยงาน       
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา จัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมประเด็นต่างๆ ท่ีต้องการ 
ให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือจากผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น  ให้แก่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน) : สมศ.  เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ให้ สมศ. ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตร ฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะ  
ให้แก่สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 ในการด าเนินการตามวรรคสอง สมศ. อาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก สมศ. 
ด าเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 
 ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการด าเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 ๑.๓.๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
 ๑.๔ ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
  วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ๑.๕ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
  ๑.๕.๑ กรอบแนวคิด 
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  ๑.๕.๒  ผลลัพธ์สุดท้ายของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙ แผนการศึกษาแห่งชาติ         
มีเปูาหมาย ๒ ด้าน คือ 
   เป้าหมายด้านผู้เรียน (Learner Aspirations) มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะ 
และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  (3Rs 8Cs) ประกอบด้วย 
   3Rs : การอ่านออก (Reading) การเขียนได้ (Writing) และการคิดเลขเป็น (Arithmetics) 
   8Cs : ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking 
and Problem Solving) ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม  (Creativity and Innovation)   
ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์  (Cross–cultural Understanding)   
ทักษะด้านความร่วมมือการท างานเป็นทีมและภาวะผู้น า (Collaboration, Teamwork and Leadership) 
ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศและการรู้เท่าทันสื่อ  (Communications, Information and Media 
Literacy) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Computing and ICT 
Literacy) ทักษะอาชีพและทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills) และความมีเมตตากรุณา 
มีวินัยคุณธรรมจริยธรรม (Compassion) 
   เป้าหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) ๕ ประการ ดังนี ้
   ๑) ประชากรทุกคนเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างท่ัวถึง (Access)   
   ๒) ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างเท่าเทียม (Equity)  
   ๓) ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุขีดความสามารถเต็มตามศักยภาพ (Quality)  
   ๔) ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และบรรลุเปูาหมาย (Efficiency) 
   ๕) ระบบการศึกษาสนองตอบ ก้าวทันการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นพลวัต และบริบท          
ท่ีเปล่ียนแปลง (Relevancy) 
 ๑.๖ ประกาศการปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) โดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) : สมศ. (เม่ือ ๒๕ ส.ค.๕๘) 
  แนวทางการปฏิรูประบบประเมินคุณภาพภายนอกและการรับรองมาตรฐานสถานศึกษา แบ่งเป็น  
๒ วัตถุประสงค์หลัก คือ 
  ๑) การประเมินเพื่อพัฒนา (Assessment for Development) 
  ๒) การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน (Assessment for Accreditation) 
  ท้ังนี้ หากสถานศึกษาท่ีสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อพัฒนา มีความประสงค์และสมัครใจขอเข้ารั บ
การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน สามารถด าเนินการได้ในคราวเดียวกัน หากมีผลประเมินผ่านเกณฑ์  
การรับรองมาตรฐานท่ีก าหนด สถานศึกษาจะได้รับการรับรองมาตรฐานโดยอัตโนมัติ 
  ๑.๖.๑ การประเมินเพื่อพัฒนา   
    ๑.๖.๑.๑ นิยาม : การประเมินเพื่อพัฒนา หมายถึง การประเมินเพื่อระบุระดับความส าเร็จ 
ของผลการด าเนินงาน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทุกระดับ/ประเภท  



๔ 

 

 

 

ต้องได้รับการประเมินเพื่อพัฒนาตามข้อก าหนดของกฎหมาย (Compulsary) อย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกห้าปี 
เพื่อน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินไปใช้พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา 
    ๑.๖.๑.๒ แนวคิด : ใช้กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลและส่งผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ส าหรับสถานศึกษาท่ีมีความพร้อม) ท่ีต้องได้ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง เช่ือถือได้ เป็นปัจจุบัน และ
สามารถประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อลดภาระด้านเอกสาร เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และแก้ปัญหา              
ทันสถานการณ์ โดยอาจมีการตรวจเย่ียมสถานศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 
    ๑.๖.๑.๓ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่ง
หมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
    ๑.๖.๑.๔ เปูาหมาย : สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
    ๑.๖.๑.๕ ขั้นตอนด าเนินงาน   
      ๑) สถานศึกษาปูอนข้อมูลการด าเนินงานตามสภาพจริงเข้าสู่ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น ผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ข้อมูลครู บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากร เป็นต้น 
      ๒) ต้นสังกัดตรวจสอบและรับรองข้อมูลของสถานศึกษา 
      ๓) สมศ. เผยแพร่ข้อมูลใน website เพื่อให้ประชาคม (ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง 
และสาธารณชน) เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด 
      ๔) สถานศึกษาขอรับการประเมินเพื่อพัฒนาตามข้อก าหนดของกฎหมายจาก  
สมศ. โดยต้องผ่านการพิจารณาจากต้นสังกัด 
      ๕) สมศ. วิเคราะห์ความครบถ้วน ถูกต้อง ความน่าเช่ือถือของข้อมูลสถานศึกษา  
และเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ ให้ความเห็นชอบ 
      ๖) คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ พิจารณาสถานศึกษาท่ีจ าเป็นต้องลงพื้นท่ี 
ตรวจเยี่ยมเพื่อให้ข้อแนะน าในการพัฒนา 
    ๑.๖.๑.๖ กรอบระยะเวลา : สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้ร ับการประเมินเพื ่อพัฒนา 
ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี นับจากการประเมินครั้งสุดท้าย  
ท้ังนี้ หากสถานศึกษาใดมีผลการประเมินต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด ต้องน าข้อเสนอแนะ  ไปประกอบการพัฒนา
คุณภาพเพื่อยกระดับมาตรฐาน และขอรับการประเมินซ้ าภายในสองปี 
    ๑.๖.๑.๗ สาระส าคัญและเครื่องมือท่ีใช้   
      ๑) ข้อมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถานศึกษาในมิติต่างๆ  
ตามท่ีต้นสังกัดก าหนด 
      ๒) ตัวบ่งช้ี ประเมินความส าเร็จ   
       (๑) ด้านผลการจัดการศึกษา  
       (๒) ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
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       (๓) ด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
       (๔) ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
      ๓) เกณฑ์การประเมิน ประเมินความครบถ้วน ถูกต้อง และความสอดคล้องของข้อมูล 
      ๔) ระยะเวลาตรวจเย่ียม ๑-๓ วัน 
      ๕) ผลการประเมิน สรุปตามระดับคุณภาพ เป็น ๕ ระดับ ดังนี้  
       (๑) ระดับ ๑ ต้นสังกัดจ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน  
       (๒) ระดับ ๒ ต้นสังกัดต้องให้การช่วยเหลือเพื่อปรับปรุง  
       (๓) ระดับ ๓ ต้นสังกัดต้องให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนา  
       (๔) ระดับ ๔ ต้นสังกัดควรให้การส่งเสริมเพื่อยกระดับมาตรฐาน 
       (๕) ระดับ ๕ ต้นสังกัดควรให้การส่งเสริมในการเป็นต้นแบบ 
     ๑.๖.๑.๘ ประโยชน์ : สถานศึกษา ต้นสังกัด และรัฐบาลได้รับข้อมูลผลการประเมินเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพได้รวดเร็วมากขึ้น 
  ๑.๖.๒ การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน 
    ๑.๖.๒.๑ นิยาม : การประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน หมายถึง การประเมินเพื่อตรวจสอบ
และตัดสินผลการพัฒนาของสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพของ สมศ. ตามความสมัครใจ  (Voluntary) และ
การร้องขอของสถานศึกษา   
    ๑.๖.๒.๒ แนวคิด : ใช้มาตรฐานและวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย เหมาะสมกับปรัชญา 
การด าเนินงาน วัตถุประสงค์ การจัดต้ัง และบริบทของสถานศึกษา รวมท้ังให้สถานศึกษามีทางเลือกในการ
พัฒนาตนเองตามจุดเน้นและเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ตลอดจนการยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและเข้า
สู่มาตรฐานในระดับสากล โดยปรับรูปแบบการประเมินจากเดิมท่ีเป็นการประเมินโดยอิงมาตรฐานขั้นต่ า 
เพื่อการประกันคุณภาพสถานศึกษาท่ีมีจ านวนมากอย่างเท่าเทียม ด้วยการยกระดับให้มีความหลากหลาย 
เพื่อส่งเสริมคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
    ๑.๖.๒.๓ วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ว่าได้มาตรฐานตามคุณภาพที่ก าหนดในระดับต่างๆ โดยค านึงถึงเอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาหมายเฉพาะตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและเข้าสู่มาตรฐานในระดับ
สากล 
    ๑.๖.๒.๔ ขั้นตอนด าเนินงาน 
      ๑) สถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินเพื่อพัฒนาตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด และประสงค์ขอรับการรับรองมาตรฐาน (Accreditation) สามารถยื่นขอรับการประเมิน 
เพื่อการรับรองมาตรฐานภายในระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งผล 
      ๒) ด าเนินการประเมินสถานศึกษาตามล าดับการยื่นขอของสถานศึกษา ท้ังนี้ 
จ านวนของสถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินเพื่อรับรองขึ้นอยู่กับงบประมาณท่ีได้รับ 
      ๓) มีการรับรองมาตรฐานท้ังมาตรฐานระดับชาติ และมาตรฐานระดับนานาชาติ 
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      ๔) มีการประกาศเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์คุณภาพและได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน 
    ๑.๖.๒.๕ กรอบระยะเวลา 
      ๑) สถานศึกษาท่ีได้รับการประเมินเพื่อพัฒนา จะต้องด าเนินการเพื่อให้ได้รับรอง
ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี หากพ้นระยะเวลาท่ีก าหนดจะถือว่าสถานศึกษาไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน  
ในรอบ การประเมินนั้น 
      ๒) สถานศึกษาท่ีผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน จะได้รับการรับรองมาตรฐาน 
เป็นระยะเวลา ๕ ปี   
    ๑.๖.๒.๖ สาระส าคัญและเครื่องมือท่ีใช้ 
      ๑) การรับรองมาตรฐานระดับชาติ จะใช้ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินชุดเดียวกัน
กับการประเมินเพื่อตรวจสอบ   
      ๒) การรับรองมาตรฐานระดับนานาชาติ จะใช้ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินเฉพาะ
ส าหรับการประเมินแต่ละแบบ 
      ๓) ระยะเวลาตรวจเย่ียมเพื่อการรับรอง ๑-๓ วัน 
 
    ๑.๖.๒.๗ การรับรองมาตรฐาน   
      ๑) มาตรฐานระดับชาติ (National Standard) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนด ประกอบด้วย ๓ รูปแบบ  
       (๑) ประเมินท่ัวไป (General Accreditation)  
       (๒) ประเมินเฉพาะทาง (Specialization Accreditation)  
       (๓) ประเมินโดยก าหนดเปูาหมายร่วม (Cooperative Objective Accreditation 
หรือ Customized Accreditation) 
      ๒) มาตรฐานระดับนานาชาติ (International Standard) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา   
สู่ความเป็นเลิศ (Excellence) พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสู่สากล ประกอบด้วย ๒ รูปแบบ 
       (๑)  แบบก้าวหน้า (Progressive) 
        - ประเมินร่วมไทย–สากล (International Joint Accreditation) 
        - ประเมินโดยองค์กรนานาชาติ (International QAA Accreditation) 
       (๒) แบบท้าทาย (Challenge) 
        - การจัดอันดับอาเซียน (ASEAN Ranking) 
        - การจัดอันดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific-Ranking) 
        - การจัดอันดับโลก (World Ranking) 
    ๑.๖.๒.๘ ประโยชน์ : ต้นสังกัดและรัฐบาลได้รับข้อมูลผลการประเมินของสถานศึกษา 
ในการยกระดับมาตรฐานสถานศึกษา ท้ังการส่งเสริมและใช้ก าหนดนโยบายสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    
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 ๑.๗ ประกาศกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) โดย ส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) : สมศ. (เม่ือ ๑๒ ก.ย.๖๐) 
  ๑.๗.๑ แนวคิดหลัก 
    ๑.๗.๑.๑ การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเช่ือมโยงกับระบบประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ ให้บรรลุถึงเปูาหมายมาตรฐานท่ี
ก าหนดและร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาท่ีเกิดขึ้น (Accountability) 
    ๑.๗.๑.๒ การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความท้าทายและช่วยกระตุ้นหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง ให้เกิดการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่สากล ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของ
รัฐบาล เพื่อการบรรลุเปูาหมายท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment) 
  ๑.๗.๒ วัตถุประสงค์ 
    ๑.๗.๒.๑ สร้างมาตรฐานการตรวจประเมิน (Quality Code/Criteria/Guidance) และส่งเสริม 
ให้ สถาน ศึกษาส ร้ า ง ม าต รฐานก าร จัดก าร ศึกษา ท่ีมี คุณภ าพ ทุก ร ะ ดับและ ทุกก ลุ่ม ประ เภ ท  
และสร้างผู้เช่ียวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอกส าหรับสถานศึกษาทุกระดับและทุกกลุ่มประเภท 
เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคล่ือนจากผู้มีหน้าท่ีในการสร้าง “วัฒนธรรมคุณภาพ” ภายในสถานศึกษา 
และการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติและความคาดหวังของประเทศ 
    ๑.๗.๒.๒ ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษา พร้อมท้ังรายงาน
สถานการณ์ด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลแก่รัฐบาลในการพิจารณาก าหนดนโนบายการพัฒนา ท่ีน าไปสู่  
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๗.๓ เปูาหมาย  มีมาตรฐานส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงบริบทของ
สถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานระดับสากล พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินคุณภาพ  
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ต่อรัฐบาลอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่ อ ให้ เกิดการยกระดับคุณภาพ 
การจัดการศึกษาของประเทศ 
  ๑.๗.๔ เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพรายด้านหรือองค์ประกอบ 
    ๑.๗.๔.๑ เกณฑ์พื้นฐาน (Common Standards) : ดีเยี่ยม (Excellent)/ดีมาก (Very Good)/ 
ดี (Good)/พอใช้ (Fair)/ปรับปรุง (Improvement Required) 
    ๑.๗.๔.๒ เกณฑ์ท้าทาย (Challenging Standards) (กรณีที่สถานศึกษาเสนอความต้องการ
ให้ สมศ. ประเมินภายนอกตามเกณฑ์ท้าทาย) 
      ๑) ระดับอุดมศึกษา 
       C3 : มีผลการจัดอันดับสถานศึกษาระดับโลก (World Class) 
       C2 : มีหลักสูตรการเรียนการสอนและการให้บริการการศึกษาท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของบริบทเชิงพื้นท่ี ระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค เช่น  กลุ่มอาเซียน (International/Regional Class) 
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       C1 : มีความเช่ียวชาญด้านงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบสนองเศรษฐกิจและ
สังคมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เช่น ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) (National/ Local Class) 
      ๒) ระดับข้ันพื้นฐาน 
       C3 : เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ (Achieved 
International Issues) 
       C2 : เป็นต้นแบบ โดดเด่น ได้รับการยอมรับระดับชาติ (Achieved National Issues) 
       C1 : เป็นต้นแบบหรือโดดเด่นระดับภูมิภาค/ท้องถิ่น (Achieved Community Issues) 
      ๓) ระดับอาชีวศึกษา 
       C3 : ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรในระดับนานาชาติ (International 
Accreditation) 
       C2 : มีผลการดาเนินงานบรรลุเปูาหมายระดับชาติ (National Aspiration) 
       C1 : มีผลการดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตามนโยบายของ หน่วยงานต้นสังกัด 
(National Needs) 
  ๑.๗.๕ วิธีการประเมิน การประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ เน้นข้อมูล       
เชิงประจักษ์ (Evidence Based) ท่ีสะท้อนผลลัพธ์การด าเนินงาน โดยใช้การตัดสินใจของผู้เช่ียวชาญ  
(Expert Judgment) และการตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน   
(Peer Review) ให้ครอบคลุมองค์ประกอบท้ังระบบแบบองค์รวม (Holistic Approach) โดยมีองค์ประกอบ
ของวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้ 
    ๑) การศึกษาข้อมูลด้านบริบทพื้นฐานของสถานศึกษา (Organization Context) 
    ๒) การศึกษารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) 
    ๓) การลงพื้นท่ีตรวจเย่ียม (Site Visit) 
  ๑.๗.๖ ขั้นตอนด าเนินงาน   
    ๑.๗.๖.๑ สถานศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการ
ด าเนินงาน ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน แล้วจัดส่งรายงานการประเมินตนเองท่ีได้รับความเห็นชอบ
จากต้นสังกัดให้ สมศ. ตามระยะเวลาและเงื่อนไขท่ีก าหนด 
    ๑.๗.๖.๒ สมศ. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (Pre-Analysis) จากฐานข้อมูลของ
หน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบความพร้อมด้านปัจจัยการด าเนินงานของสถานศึกษาขั้นต้นตามโปรแกรม 
การตรวจสอบท่ีก าหนด 
    ๑.๗.๖.๓ คณะผู้ประเมินภายนอกประชุมพิจารณาผลการด าเนินงานของสถานศึกษา  
จากรายงาน การประเมินตนเอง ร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Pre-Assessment) เพื่อวางแผน 
การลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รวมท้ังระบุประเด็นจุดแข็ง 
ประเด็นปรับปรุง และก าหนดวันลงพื้นท่ีตรวจเย่ียม 
    ๑.๗.๖.๔ คณะผู้ประเมินภายนอกลงพื้นท่ีตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อประชุมเสวนาสร้างสรรค์
ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพกับบุคลากร หลักฐานเชิงประจักษ์  
และหน่วยงาน/บุคคลท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมท้ังท าการรายงานผลประเมินด้วยวาจา 
    ๑.๗.๖.๕ คณะผู้ประเมินภายนอกจัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก  
(EQA Report) พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา แล้วจัดส่งให้ สมศ. เพื่อพิจารณา 
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ให้การรับรองผลการประเมิน จากนั้น สมศ. จะจัดส่งให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ี
ก ากับดูแลสถานศึกษานั้นๆ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ภายในระยะเวลา ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการบริหาร 
สมศ. ให้การรับรองผลการประเมิน 
กระทรวงกลาโหม 
 ๑.๘ (ร่าง) แผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม   
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๙ 
  ระบบงานการศึกษา เพื่อให้หลักสูตรการศึกษา (Education) การฝึกอบรม (Training) และการจัด   
การเรียนการสอน มุ่งไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล 
ในการปูองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนา
ประเทศ การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม และการสนับสนุนงานความร่วมมือในกรอบประชาคม
อ า เ ซี ย น ข อ ง ก ร ะ ท ร ว ง ก ล า โ ห ม   ใ ห้ ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ต าม ภ า ร กิ จ ห น้ า ท่ี ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบงานและการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับภารกิจและความต้องการ  
ของกระทรวงกลาโหม รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความช านาญ  
และประสบการณ์ในด้านวิชาการ การปฏิบัติการทางทหาร และเทคโนโลยีส าหรับการทหาร มีแผนงานท่ีส าคัญ 
ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมทางทหาร การพัฒนาการจัดการเรียน การสอน  
การจัดระบบงานและการบริหารจัดการ และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ     
  ๑.๘.๑ เปูาหมาย : หลักสูตรการศึกษา (Education) การฝึกอบรม (Trainning) และการจัด 
การเรียนการสอน มุ่งไปสู่การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงกลาโหม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านก าลังพล 
ในการปูองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนา
ประเทศ การปฏิบั ติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม และการสนับสนุนงานความร่ วมมื อ 
ในกรอบประชาคมอาเซียน ของกระทรวงกลาโหม ให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบงาน และการบริหารจัดการ ท่ีสอดคล้องกับภารกิจและความต้องการ 
ของกระทรวงกลาโหม รวมถึงบุคลากรฃทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้ความช านาญ 
และประสบการณ์ในด้านวิชาการ การปฏิบัติการทางทหารและเทคโนโลยีส าหรับการทหาร 
  ๑.๘.๒ แนวความคิด 
   ๑.๘.๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมทางทหาร มีความร่วมมือ 
และการบูรณาการในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรมระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  
กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ จัดการศึกษาและการฝึกอบรมมีมาตรฐานและสามารถเทียบเท่า
หลักสูตรระหว่างกันในแต่ละระดับ และจัดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของหลักสูตร
ตามมาตรฐานการศึกษาและการฝึกอบรมที่ก าหนดในทุกระดับ 
   ๑.๘.๒.๒ การพัฒนาการ จัดการ เรี ยนการสอน  มี ความร่ วมมื อและบู รณาการ 
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และครูอาจารย์ ในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมร่วมกัน 
เพื่อให้มีองค์ความรู้ท่ีสอดประสานและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยให้มีการแลกเปล่ียนครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาระหว่างกัน ในวิชาท่ีมีเนื้อหาเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน  เพื่อให้มีความรู้ท่ีเป็นมาตรฐาน 
และเป็นไปในแนวทางเดียวกันในทุกระดับ มีการพัฒนาส่ือและส่ิงอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
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ท่ีทันสมัยและสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม รวมถึงให้มี  
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาเพื่อนบ้านให้กับก าลังพลในการน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนงานความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน 
   ๑.๘.๒.๓ การจัดระบบงานและการบริหารจัดการ มีการพัฒนาและทบทวนการปรับปรุง   
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านการศึกษาให้ ทันสมัย พิจารณาความเหมาะสม 
และความเป็นไปได้ในการรวมหลักสูตรการศึกษาท่ีมีภารกิจซ้ าซ้อนหรืองานท่ีใกล้เคียงกันเข้าด้วยกัน  
มีการก าหนดหน่วยท่ีมีประสบการณ์ ความช านาญและความเช่ียวชาญการฝึกอบรมในองค์ความรู้และทักษะ
เรื่องนั้นๆ เป็นหน่วยหลัก ในการจัดการฝึกอบรม เพื่อความคุ้มค่าและก าลังพลท่ีผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ 
และมาตรฐานเดียวกัน การบูรณาการการจัดท าโครงการแลกเปล่ียนด้านการศึกษาและการฝึกอบรม 
กับกลุ่มประเทศอาเซียนและมิตรประเทศอื่น รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานท่ีรับผิดชอบงาน
ด้านการศึกษาของกระทรวงกลาโหมในภาพรวมที่ชัดเจน 
   ๑.๘.๒.๔ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ พัฒนาคุณภาพและทักษะ
ของครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกระดับ  
 ให้มีความรู้ความช านาญและประสบการณ์ในด้านวิชาการท่ีตรงกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติการทางทหาร 
การปฏิบัติการทางทหารท่ีนอกเหนือสงคราม และเทคโนโลยีส าหรับการทหารรวมท้ังการสนับสนุนให้โอกาส
เพิ่มพูนความรู้  และประสบการณ์ด้านการศึกษา ท้ังการศึกษาเพิ่มเติม การดูงานท้ังภายในประเทศ  
และต่างประเทศ 
   ๑.๘.๒.๕ ความเร่งด่วนในการด าเนินการ ให้พิจารณาในเรื่องการพัฒนาก าลังพลด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และการทบทวนปรับปรุง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง เกี่ยวข้องกับ
งานด้านการศึกษาให้ทันสมัย เป็นความเร่งด่วนล าดับแรก  ส าหรับการด าเนินการในระยะปานกลาง  
และระยะยาว ได้แก่ งานการพัฒนาหลักสูตรการ ศึกษาและการฝึกอบรมทางทหาร การจัดระบบงาน 
และการบริหารจัดการ และการสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา   
 ๑.๙ รายงานข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงระบบงานการศึกษาในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม 
  ๑.๙.๑ การก าหนดเปูาหมาย ความต้องการท่ีชัดเจนของระบบการฝึกศึกษาของกระทรวงกลาโหม 
   ๑.๙.๑.๑ ผลผลิตท่ี ต้องการ คือ ทหารท่ีมี คุณลักษณะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสม  
มีความเช่ียวชาญตามต าแหน่งและรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
   ๑.๙.๑.๒ ผลลัพธ์ คือ กองทัพบรรลุภารกิจด้วยประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาเอกราช
อธิปไตย ผลประโยชน์แห่งรัฐ พิ ทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์  สร้างความร่ว มมือกับมิตรประเทศ  
และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม รักษาความมั่นคง  
พัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชน และสร้างระบบก าลังส ารองท่ีเข้มแข็ง 
   ๑.๙.๑.๓ ผลกระทบต่อกองทัพ ให้ เป็นหลักน าไปสู่การบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ มั่นคง  
มั่งค่ัง ยั่งยืน 
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  ๑.๙.๒ ลักษณะพึงประสงค์ของทหารที่ต้องการ คือ การคิด การแก้ปัญหา การท างานเป็นทีม 
คุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล เป็นท่ียอมรับของประชาชน และด ารงตนอยู่ในหลักธรรมของศาสนา 
 
  ๑.๙.๓ วัตถุประสงค์ของการฝึกศึกษาของกระทรวงกลาโหม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางกายภาพ 
สมรรถนะร่างกาย อุปนิสัยทหาร การแต่งกาย มีจิตใจท่ีรักสภาพความแข็งแรงของตน และไม่ปล่อยสภาพ
ร่างกายจนไม่เหมาะสมกับเครื่องแบบทหาร พัฒนาความคิด ระบบความคิด กระบวนการคิด และจินตนาการ 
เครื่องมือในการพัฒนาความคิดคือ ระบบการฝึกศึกษาและวิทยาศาสตร์การแพทย์ พัฒนาจิตวิญญาณ  
การประพฤติปฏิบัติตนยึดมั่นในแบบธรรมเนียม ประเพณี และวินัยทหาร โดยมีระบบตรวจสอบ/ประเมิน  
ท่ีเคร่งครัด จริงจัง  (หนังสือ กพ.ทหาร ลับมาก ท่ี กห ๐๓๐๒/๖๘ ลง ๗ มิ.ย.๖๐) 
 ๑.๑๐ การจัดการฝึกศึกษาของกระทรวงกลาโหม 
  ๑.๑๐.๑ พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ 
    มาตรา ๘ กระทรวงกลาโหมมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้  (๑) พิทักษ์รักษาเอกราช 
และความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามท้ังภายนอกและภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏ 
และการจลาจล โดยจัดใหมีและใชก าลังทหารตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือตามท่ีมีกฎหมาย
ก าหนด (๒) พิทักษรักษา ปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบัน 
พระมหากษัตริย (๓) ปกปอง พิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่นของ รัฐ 
ในการพัฒนาประเทศ การปูองกันและแก้ไขปญหา จากภัยพิบัติและการชวยเหลือประชาชน  (๔) ศึกษา วิจัย 
พัฒนา และด าเนินการด้านอุตสาหกรรมปูองกันประเทศและพลังงานทหาร ด้านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ปองกันประเทศ และด้านกิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท้ังนี้  เพื่อสนับสนุนภารกิจ 
ของกระทรวงกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ (๕) ปฏิบัติการอื่น ท่ีเปนการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือจากสงครามเพื่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ท้ังนี้ ตามท่ีมีกฎหมายก าหนด
หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
    มาตรา ๑๕ กองทัพไทย มีหน้าท่ี เตรียมก าลังกองทัพไทย การปูองกันราชอาณาจักรและ
ด าเนินการเกี่ยวกับการใชก าลังทหาร ตามอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม มีผูบัญชาการทหารสูงสุด 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
    มาตรา ๑๖ กองทัพไทยอาจต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลใด 
เพื่อพิจารณา เรื่องใดๆ ท่ีเกี่ยวกับแผนเพื่อรักษาเอกราชและผลประโยชนแหงชาติ รวมท้ังการปฏิบัติการ 
ทางทหารของทุกสวนราชการตามมาตรา ๑๗ รวมกันได 
    มาตรา ๑๗ กองทัพไทยมีสวนราชการ ดังตอไปนี้ (๑) กองบัญชาการกองทัพไทย  
(๒) กองทัพบก (๓) กองทัพเรือ  (๔) กองทัพอากาศ  (๕) สวนราชการอื่นตามท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 
    มาตรา ๒๙ โครงสร้างองคกรการฝกและการศึกษาของทหารและข้าราชการพลเรือน
กลาโหม ใหเปนไปตามนโยบายท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด โดยให้กองบัญชาการกองทัพไทยรับผิดชอบ 
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การฝ กและศึกษาในระดับยุทธศาสตร การปฏิบั ติการร วมของกองทัพไทยและการปฏิ บั ติการ 
ของกองบัญชาการกองทัพไทย  และให้กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ รับผิดชอบในระดับ
ปฏิบัติการและระดับยุทธวิธี 

  ๑.๑๐.๒ เป้าหมายการจัดการฝึกศึกษาของกระทรวงกลาโหม    
    ๑.๑๐.๒.๑ สถานศึกษาทุกระดับของกระทรวงกลาโหม มีเปูาหมายในการผลิตก าลังพล 
เข้าปฏิบัติราชการในหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะทาง ท่ีจัดการศึกษา 
ใหส้ร้าง/หล่อหลอมผู้เรียนให้เกิดคุณลักษณะท่ีกระทรวงกลาโหมต้องการ คือ กระบวนการสร้าง/หล่อหลอม
คุณลักษณะผู้น าการศึกษาวิชาการทหาร และการศึกษาทางวิชาการ 
    ๑.๑๐.๒.๒ โครงสร้างการจัดหน่วยและการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
สังกัดกระทรวงกลาโหม ออกแบบส าหรับการปฏิบัติภารกิจในกระบวนการสร้าง/หล่อหลอมคุณลักษณะผู้น า 
การศึกษาวิชาการทหาร และการศึกษาทางวิชาการ ให้เกิดคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตามท่ีกระทรวงกลาโหมต้องการ   
    ๑.๑๐.๒.๓ คุณลักษณะพึงประสงค์ของ ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษา สังกัด
กระทรวงกลาโหม 

คุณลักษณะพึงประสงค์ของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

เปูาหมาย 

๑. คุณลักษณะพึงประสงค์ 
 ท่ีกระทรวงกลาโหม ต้องการ 

 คุณลักษณะผู้น า และวิชาการทหาร (กระทรวงกลาโหม) รวมทั้ง 
คุณลักษณะและทักษะการเ รียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 3Rs 8Cs  
(แผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี) 

    ๑.๑ ระดับปริญญาโท-เอก  - 
    ๑.๒ ระดับปริญญาตรี  นายทหารช้ันสัญญาบัตรท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามท่ีกระทรวงกลาโหม 

ต้องการ (เช่น สามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ มีความรู้พ้ืนฐานของเหล่าที่เลือกรับราชการอย่างกว้างที่จ า เป็น 

ต่อการรับราชการในช่วงแรก มีพ้ืนฐานในการเข้ารับการศึกษาเพ่ิมเติมจากโรงเรียน

เหล่าสายวิทยาการ มีพ้ืนฐานความรู้ความช านาญในด้านจิตวิทยาและการเป็นผู้น าทหาร

อย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่บังคับบัญชาทหาร มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 

คล่องแคล่วว่องไว มีน้ าใจนักกีฬา มีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการในระดับอุดมศึกษา)  
    ๑.๓ ระดับข้ันพื้นฐาน  นักเรียนเตรียมทหารท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามท่ีกระทรวงกลาโหม 

ต้องการ (มีความรู้ทางวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และวิชาทหาร-ต ารวจ 

เบื้องต้น มีศรัทธายึดมั่นในอุดมการณ์ สามัคคี มีวินัย อดทน กล้าหาญ เสียสละ  

มีทักษะการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ การต่อสู้ปูองกันตัว การฝึกทางทหารต ารวจ  

มีสมรรถนะทางร่างกายแข็งแรง อดทน บุคลิกสง่างาม)    
     ๑.๔ ระดับอาชีวศึกษา  นายทหารช้ันประทวนท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ตามท่ีกระทรวงกลาโหม 

ต้องการ (เช่น เป็นผู้น าหน่วยทหารที่ดี มีจริยธรรม และมีความรู้ทางทหาร 



๑๓ 

 

 

 

คุณลักษณะพึงประสงค์ของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

เปูาหมาย 

ที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่บรรจุตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล มีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาการในระดับอาชีวศึกษา) 

๒.  คุณลักษณะทางวิชาการ 
     (ทุกระดับการศึกษา)  

 ความรู้และทักษะที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
และบรรลุเป้าประสงค์ของกระทรวงกลาโหม  

 

๒. วัตถปุระสงค์และเป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 

 
 ๒.๑ วัตถุประสงค ์
  ๒.๑.๑ เพื่อใช้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการผลักดัน 
ให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา ในการผลิตบุคลากรท่ีมีคุณลักษณะพึงประสงค์ 
ตามวัตถุประสงค์ของการฝึกศึกษา 
  ๒.๑.๒ เพื่อให้เกิดกลไกการขับเคล่ือนจากผู้มีหน้าท่ีในการสร้าง “วัฒนธรรมคุณภาพ” ภายใน
สถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ตอบสนองความต้องการของกระทรวงกลาโหม สอดคล้องกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๒.๑.๓ เพื่อสะท้อนบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการฝึกศึกษา คุณภาพการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท่ีสอดคล้องกับบริบทในระดับต่างๆ 
ของสถานศึกษา 
  ๒.๑.๔ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นว่า สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม สามารถจัดการศึกษา 
ได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุเปูาประสงค์ของกระทรวงกลาโหม  
 ๒.๒ เป้าหมาย 
  ๒.๒.๑ มีกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  
ท่ีตอบสนองความต้องการและบรรลุเปูาประสงค์การฝึกศึกษาของกระทรวงกลาโหม สอดคล้องกับการปฏิรูป
ระบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) และกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์กรมหาชน) : สมศ. 
  ๒.๒.๒ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ก าหนดระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามบริบทของสถานศึกษาของตนเอง และสอดคล้องกับ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 
  ๒.๒.๓ สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ต้องได้รับการประเมินเพื่อพัฒนาตามข้อก าหนด 
ของกฎหมาย (Compulsary) เพื่อน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา 



๑๔ 

 

 

 

  ๒.๒.๔ เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการฝึกศึกษาของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม 
ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมของสังคมและความมั่นคงของชาติ 

 
 
 

๓. การแบ่งประเภทสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 
 

การจัดการศึกษาของกระทรวงกลาโหม  เป็นการจัดการศึกษาเฉพาะทาง     
ระดับ สถานศึกษา คุณวุฒิ 

- ระดับปริญญาโทขึ้นไป โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (รร.สธ.ทบ.)    ศศ.ม. (ความมั่นคง) (กห.) 
- ระดับปริญญาตรี ๑. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  (รร.จปร.)* 

๒. โรงเรียนนายเรือ (รร.นร.)* 
๓. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช   
    (รร.นนก.)* 
๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.)* 
๕. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก (วพบ.) 
๖. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (วพร.ศวก.พร.)  
๗. วิทยาลัยพยาบาลกองทัพอากาศ  (วพอ.พอ.)  

วท.บ./วศ.บ./ศศ.บ.  (กห.)  
วท.บ./วศ.บ.  (กห.) 
วท.บ./วศ.บ.  (กห.)  
 
พ.บ.   (ม.มหิดล)  
พย.บ. (ม.มหิดล)  
พย.บ. (ม.มหิดล) 
พย.บ. (ม.มหิดล) 

- ระดับข้ันพื้นฐาน โรงเรียนเตรียมทหาร (รร.ตท.สปท.)* ม.ปลาย  
- ระดับอาชีวศึกษา ๑. โรงเรียนแผนท่ี  (รร.แผนท่ี ผท.ทหาร)*  

๒. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร (รร.ชท.สปท.) 
๓. โรงเรียนนายสิบทหารบก (รร.นส.ทบ.)*  
๔. โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก (รร.ดย.ทบ.) 
๕. โรงเรียนชุมพลทหารเรือ (รร.ชุมพล ยศ.ทร.)* 
๖. โรงเรียนนาวิกเวชกิจ (รร.นวก.ศวก.พร.) 
๗. โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ  
    (รร.ชอร.กศษ.ยศ.ทร.)  
๘. โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (รร.อล.กวก.อล.ทร.)  
๙. โรงเรียนส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (รร.สสท.กวก.สสท.ทร.)   
๑๐. โรงเรียนจ่านาวิกโยธนิ (รร.นย.ศฝ.นย.)    
๑๑. โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ  
      (รร.พธ.พธ.ทร.)  
๑๒. โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ (รร.ขส.กวก.ขส.ทร.)  
๑๓. โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ (รร.ดย.ทร.ฐท.กท.)  

ปวส. (ส ารวจ) 
ปวช. (๘ สาขา) 
ประกาศนียบัตร ทบ.   
ปวช.  
ประกาศนียบัตร นรจ./ปวส.  
ปวส. (เวชกิจฉุกเฉิน/การแพทย์) 
ปวช. (๔ สาขา) (พนักงานราชการ) 
 
ปวส.   
ปวส.  
 
ปวส.  
ปวส.  
 
ปวส.  
ปวช. (ศิลปะกรรม/งานดุริยางค์)  



๑๕ 

 

 

 

ระดับ สถานศึกษา คุณวุฒิ 
๑๔. โรงเรียนจ่าอากาศ (รร.จอ.ยศ.ทอ.)* 
๑๕. โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ  
      (รร.ดย.ทอ.ดย.ทอ.อย.)  

ประกาศนียบัตร รร.จอ. /ปวส. 
ปวช. 

หมายเหตุ   *  : โรงเรียนทหาร (ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๔๓) 
         ขีดเส้น : สภาการศึกษาวิชาการทหาร (พ.ร.บ.ก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการทหาร (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๘)  
๔. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 

 
 ก าหนดกรอบแนวทางการประเมิน คุณภาพขั้นต่ าส าหรับสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม  
ระดับปริญญาโทขึ้นไป ระดับปริญญาตรี ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา ใช้เป็นกรอบแนวทาง
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา  
 ๔.๑ ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
  ๔.๑.๑ ด้านที่ ๑  คุณภาพบัณฑิต 
   ผู้เรียนมีพัฒนาการตามเปูาหมายท่ีก าหนดในกระบวนการศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี      
มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเฉพาะทาง มีความรู้ ความสามารถ 
ทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรการศึกษา เป็นท่ีพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัด มีคุณลักษณะ 
3Rs 8Cs ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
   ประเด็น : คุณภาพบัณฑิตปริญญาโทขึ้นไป 
   ๑. ผลการน าความรู้และทักษะในวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน โดยใช้ความรู้ขั้นสูง  
ในการปฏิบัติและพัฒนางานเพื่อให้งานหรือองค์กรเกิดความก้าวหน้าในเชิงนโยบาย วิชาการ หรือด้านการบริหาร
จัดการ โดยมีคุณภาพผลงานเป็นท่ียอมรับเชิงประจักษ์ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
   ๒. สัดส่วนผลงานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาโทท่ีพัฒนาความเช่ียวชาญ  
หรือการต่อยอดความรู้ท่ีสอดคล้องกับ (๑) แนวทางการวิจัยและพัฒนาตามความเช่ียวชาญของสถาบัน  หรือ 
(๒) แนวทางการวิจัยและพัฒนาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ หรือ (๓) งานวิจัยท่ีสามารถประยุกต์ 
ใช้กับหน่วยงานภายนอก หรือภาคอุตสาหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
   ๓. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ)   

  ๔.๑.๒ ด้านที่ ๒ การบริหารจัดการศึกษา 
   ๔.๑.๒.๑ ประเด็น : บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ   
    ๑) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพท่ีสถานศึกษาจัดท าในเรื่องการด าเนินงาน 
ท่ีสะท้อน อัตลักษณ์ภายใต้พันธกิจหลักของสถานศึกษา และการตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัด 
ตอบสนอง  ต่อการเปล่ียนแปลงและทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 



๑๖ 

 

 

 

    ๒) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพท่ีสถานศึกษาจัดท า ในเรื่องการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาสถาบันตามพันธกิจหลักของสถานศึกษา ตามระบบหรือกลไกท่ีสถาบันก าหนด โดยน าสู่ 
การปฏิบัติท่ีเช่ือมโยงกับเปูาหมายของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
   ๔.๑.๒.๒ ประเด็น : ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา 
    ๑) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษา  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)   
    ๒) ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การบริหารสถานศึกษา 
ตามแนวทางธรรมาภิบาล (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  
  ๔.๑.๓ ด้านที่ ๓  คุณภาพงานวิจัย 
   ๔.๑.๓.๑ ประเด็น : คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
    ๑) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีความสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)  
    ๒) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีมีการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ       
ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)   
    ๓) สัดส่วนผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัล หรือทุนวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอกในระดับชาติ หรือนานาชาติ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)   
   ๔.๑.๓.๒ ประเด็น : คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม   
    ๑) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมท่ีมีความสอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษา ก่อให้เกิดกาสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ มีส่ิงประดิษฐ์คิดค้นท่ีตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ)     
    ๒) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียน
ผลงานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ การจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)   
    ๓) สัดส่วนผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรมท่ีสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนาต่อยอดจากหน่วยงานภายนอก (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)   
  ๔.๑.๔ ด้านที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
   ๔.๑.๔.๑ ประเด็น : ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน 
    ๑) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหาร
สถานศึกษา สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได้ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
    ๒) ผลการประกันคุณภาพภายใน (IQA) จากการด าเนินการประกันภายใน 
โดยสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
    ๓) ผลของการบริหารงานประกันคุณภาพภายใน (IQA) ท่ีเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือน
ให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา (ข้อมูลเชิงคุณภาพ)   
   ๔.๑.๔.๒ ประเด็น : ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา   



๑๗ 

 

 

 

    ๑) ผลของการน าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนา และบริหาร
จัดการหลักสูตรในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 
    ๒) หลักสูตรได้รับการรับรองจากองค์กรรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ 
(International Accreditation Bodies) (ถ้ามี) (ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ)  

 
 
 
 
 ๔.๒ ระดับปริญญาตรี  และระดับขั้นพื้นฐาน 
  ๔.๒.๑ ด้านท่ี ๑ คุณภาพผู้เรียน   
   ผู้เรียนมีพัฒนาการตามเปูาหมายท่ีก าหนดในกระบวนการฝึกศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา  
เป็นคนดี  มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้น าตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาเฉพาะทาง  
มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรการศึกษา มีความรู้ความสามารถ 
ทางวิชาชีพทหารตามมาตรฐานการฝึกศึกษาท่ีก าหนด เป็นท่ีพึงพอใจของหน่วยต้นสังกัด  มีคุณลักษณะ 
ทางทหารตามที่กระทรวงกลาโหมต้องการขั้นต่ า และมีคุณลักษณะ 3Rs 8Cs ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยสรุปคือ  
   ระดับปริญญาตรี  
   3Rs 8Cs และคุณลักษณะพึงประสงค์ของนายทหารสัญญาบัตรที่กระทรวงกลาโหมต้องการ 
   ระดับขั้นพื้นฐาน   
   3Rs 8Cs และคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเรียนเตรียมทหารท่ีกระทรวงกลาโหมต้องการ 
   ๔.๒.๑.๑ ประเด็น : ผลสัมฤทธิ์ด้านการเป็นผู้น าของผู้เรียน 
    ๑) ความสามารถในด้านการเป็นผู้ตามท่ีดี ได้แก่ บทบาทในการจัดการตนเอง 
บทบาทในการแก้ไขปัญหา บทบาทการมีความผูกพันกับองค์การ บทบาทในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
และบทบาทในการกล้าแสดงออก 
    ๒) ความสามารถในการเป็นผู้น าท่ีดีตามข้อก าหนดลักษณะผู้น าทางทหาร 
ค่านิยม ๑๕ ประการ ได้แก่ลักษณะท่าทาง ความกล้าหาญ ความเด็ดขาด ความเช่ือถือได้ ความอดทน  
ความกระตือรือร้น การริเริ่ม ความซื่อสัตย์ วิจารณญาณ ความยุติธรรม ความรอบรู้ ความจงรักภักดี  
กาลเทศะ ความไม่เห็นแก่ตัว และความมีวิสัยทัศน์ และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
    ๓) ความสามารถด้านสมรรรถภาพทางร่างกาย 
    ๔) ความสามารถในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อย่างเป็นรูปธรรม 
    ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ peer review 
    ๑) เอกสาร/ข้อมูลกรอกออนไลน์  : ระเบียบปฏิบั ติประจ าวัน (รปจ.)  
คู่มือราชการสนาม ว่าด้วยลักษณะผู้น าทางทหาร กิจกรรมท่ีใช้หล่อหลอมการสร้างคุณลักษณะผู้น าทางทหาร 



๑๘ 

 

 

 

ท่ีพึงประสงค์ ระบบเกียรติศักด์ิ ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายทุกช้ันปี ผลการทดสอบหลักสูตร/รายวิชา
ทางทหาร กิจกรรมด้านปฏิบัติการจิตวิทยาต่างๆ และร่องรอยกิจกรรมอื่นๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้าง
คุณลักษณะผู้น าทางทหาร การชนะเลิศกิจกรรมเกี่ยวกับการน าทางทหาร กิจกรรมชมรมต่างๆ  ท่ีสร้าง
คุณลักษณะผู้น า ฯลฯ 
    ๒) การสังเกต : ผู้ประเมินสังเกตระบบการสร้างผู้น าของสถาบันการศึกษา 
สังเกตุการแต่งกายของผู้เรียนโดยรวม สังเกตุลักษณะการเดินของผู้เรียนโดยรวม สังเกตลักษณะท่ีเหมาะสม
ทางการทหารโดยรวม สังเกตรางวัลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณความดีของผู้เรียน ฯลฯ 
    ๓) การสัมภาษณ ์: สุ่มนักเรียนแต่ละช้ันปีเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะการเป็นผู้ตาม
และผู้น าทางการทหารท่ีดี ตรวจสอบความรับผิดชอบในการเรียน การฝึก และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ฯลฯ 
    ๔) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ จากข้อมูลหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ การสังเกต และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพิจารณาตามระบบการสร้างผู้น าและผู้ตามโดยรวม 
โดยมีตัวแบบตามทฤษฎีระบบ 

ปัจจัย กระบวนการ คุณลักษณะผู้น าของผู้เรียน ข้อมูลปูอนกลับ 
๑. บุคลากรสร้างผู้น า/ผู้ตาม ๑. การก าหนดคุณลักษณะ 

 ผู้น าของผู้เรียนแต่ละชั้นปี 
๑. พฤติกรรมของผู้ เรียน 
 ที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้น า  
 ที่กองทัพหรือองค์ กร
 ต้องการ 

๑. จุดที่ขาดหายไปของปัจจัย 
 กระบวนการและผลที่ได้ 
 จากกระบวนการสร้างผู้น า 
 ซึ่งวิเคราะห์ในกระบวนการ
 ตรวจสอบควบคุมประเมิน 

๒. งบประมาณสนับสนุน 
 กิจกรรมสร้างผู้น า 

๒. การจัดโครงสร้างสนับสนุน 
 การสร้างผู้น า 

๒. พฤติกรรมทางด้านความ
 เป็นผู้น าของนายทหาร
 สัญญาบัตรที่จบการศึกษา
 ไปแล้วในห้วง ๑ ปี  

๒. จุ ด ที่ ข า ด ห า ย ไ ป จ า ก 
 กระบวนการ วิ เคราะห์ 
 มี ก า ร ไ ด้ รั บก า ร แก้ ไ ข
 โดยรวมของทุกฝุาย 

๓. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน
 กิจกรรมการสร้างผู้น า 

๓. การจัดการกิจกรรมการสร้าง 
 ผู้น าที่ครอบคลุคุณลักษณะ 
 และเหมาะสมกับเวลา 

๓.  การประเมินจากหน่วย 
 รับบรรจุครั้งแรกเกี่ยวกับ
 การเป็นผู้น าของนายทหาร
 สั ญญาบั ตรที่ จบ ใหม่  
 ในห้วง ๑ ปี 

๓. ผลจากการแก้ไขหรือข้อมูล 
 ปูอนกลับ มีการพัฒนา 
 ไปในทิศทางที่ ดี  และมี 
 ความต่อเน่ือง 

๔. ระบบและการจัดการ 
 การสร้างผู้น า 

๔. มีกระบวนการสร้างผู้น า
 ตามระบบที่ออกแบบไว้ 

  

 ๕. มีการตรวจสอบ ควบคุม 
 และประเมินกระบวนการ
 สร้างผู้น า 

  

 

   ๔.๒.๑.๒ ประเด็น : ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
    ๑) ความสามารถด้านการเรียนรู้และมีทักษะตามสาขาวิชา เช่น สาขาวิศวกรรม
สามารถใช้ความรู้ในการท างานด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้ 



๑๙ 

 

 

 

    ๒) ความสามารถด้านการคิดวิ เคราะห์  อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
และการแก้ปัญหา 
    ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
    ๕) มีความรู้ และทักษะตามสาชาท่ีตนเองเรียนและพร้อมในการใช้ความรู้ 
ในการท างาน 
 
    ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ peer review 

    ๑) เอกสาร/ข้อมูลกรอกออนไลน์ : ผลการเรียนของนักเรียนแต่ละช้ันปี  
ช้ินงานของนักเรียน จ านวนนายทหารท่ีสอบได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ละรุ่นในแต่ละสาขา  
ผลสอบภาษาอังกฤษ ร่องรอยท่ีจัดกิจกรรมตามหลักสูตร หรือเพิ่มเติมทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับผู้เรียน กิจกรรม
ปลูกปุา อนุรักษ์สัตว์ปุาฯลฯ 
    ๒) สังเกต : สังเกตรางวัลต่างๆ ทางวิชาการท่ีผู้เรียนได้รับของหน่วยงาน 
ทางการศึกษาท่ีขึ้นตรงกับสถานศึกษา 
    ๓) การสัมภาษณ์ : จัดท าเครื่องมือวัดผลด้านความรู้ทางวิชาการตามวัตถุประสงค์
หลักสูตรและท าการสุ่มตัวอย่างสัมภาษณ์ 
    ๔) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ 
     จากข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ การสังเกตุ และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมา
พิจารณาตามระบบการเรียนการสอนโดยรวม โดยมีตัวแบบตามทฤษฎีระบบ 

ปัจจัย กระบวนการ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ข้อมูลป้อนกลับ 

๑. บุคลากร 
๒. งบประมาณ 
๓. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน 
 กิจกรรม 
๔. ระบบและการจัดการ 
 การศึกษา 

๑. มี ก ร ะบวนก ารส ร้ า ง 
 ความรู้และทักษะตาม 
 ระบบที่ออกแบบไว้ 
๒. มีการตรวจสอบ ควบคุม  
 และประเมินกระบวนการ 
 สร้างความรู้และทักษะ 

๑. ความรู้ทางวิชาการ 
 หลังจบการศึกษา 
๒. ทักษะภาคปฏิบัติ 
 หลังจบการศึกษา 
๓. เสียงสะท้อนจากหน่วย 
 รับบรรจุครั้งแรกเกี่ยวกับ 
 การใช้ความรู้และทักษะ 
 ของนายทหารสัญญาบัตร 
 ที่จบใหม่ในห้วง ๑ ปี 

๑. จุดที่ขาดหายไปของปัจจัย  
 กระบวนการ และผลที่ได้จาก 
 กระบวนการสร้างผู้น า ซึ่ ง 
 ได้รับการวิเคราะห์ในกระบวนการ 
 ตรวจสอบ ควบคุม และประเมิน 
๒. จุดที่ขาดหายไปจากกระบวนการ 
 วิเคราะห์มีการได้รับการแก้ไข 
 โดยรวมของทุกฝุาย 
๓. ผลที่ได้รับจากการแก้ไขหรือ 
 ข้อมูลปูอนกลับ มีการพัฒนา 
 ไปในทิศทางที่ดีและมีความ 
 ต่อเน่ือง 

 
   ๔.๒.๑.๓ ประเด็น : คุณภาพด้านการทหาร 
    ๑) ความสามารถในด้านความรู้ทางวิชาทหารแต่ละช้ันปี 
    ๒) ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 



๒๐ 

 

 

 

    ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ peer review 
    ๑) เอกสาร/ข้อมูลกรอกออนไลน์  : ท่ีสะท้อนถึงผลสัมฤทธิ์ ของ ผู้เรียน 
ด้านการทหารจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ท่ีช้ีให้ เห็นว่านักเรียนมีความสามารถด้านการ ทหาร 
ของหน่วยปฏิบัติ เช่น ผลการเรียนด้านวิชาทหาร ผลการประเมินการฝึกรายบุคคล ผลการฝึกงาน  
ด้านการทหารในหน่วยงานทางทหาร กิจกรรมการเดินทางไกล กิจกรรมการใช้ชีวิตในปุา กิจกรรมการสร้าง
มวลชน และร่ องรอยอื่ นๆ  ท่ี ช้ี ให้ เห็นถึ งการสร้ างนั ก เรี ยนให้สามารถน าหน่วยทหารระ ดับ หมู่  
ตอน หมวดได้ ฯลฯ 
    ๒) การสังเกต : ผู้ประเมินสังเกตการเรียนวิชาทหารในห้องเรียน สังเกต  
การฝึกตามหลักสูตร ดูผลการประเมินด้านการทหาร พฤติกรรมการท างานเป็นทีมในระดับหมู่ ตอน หมวด ฯลฯ 
    ๓) การสัมภาษณ์ : สุ่มนักเรียนแต่ละช้ันปีเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะด้านการทหาร
ตามหลักสูตรในแต่ละช้ันปี ท่ีบ่งช้ีว่านักเรียนมีการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการทหารจนสามารถน าหน่วยระดับหมู่ 
ตอน หมวดได้ในช้ันปีท่ี ๕ การตรวจสอบการเขียนแผนยุทธการ ความรู้เหล่าสายวิทยาการต่างๆ ฯลฯ 
    ๔) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ  จากข้อมูลหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ การสังเกต และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพิจารณาตามระบบการเรียนการสอนโดยรวม  
โดยมีตัวแบบตามทฤษฎีระบบ 

ปัจจัย กระบวนการ คุณภาพด้านการทหาร ข้อมูลปูอนกลับ 
๑. บุคลากร ๑. การก าหนดคุณลักษณะ 

 ทางการทหารของผู้เรียน 
 แต่ละชั้นปี 

๑. พฤติกรรมของผู้ เ รี ยน 
 ที่บ่ งบอกถึงสมรรถนะ 
 ด้านการทหารที่กองทัพ 
 หรือองค์กรต้องการ 

๑. จุดที่ขาดหายไปของปัจจัย   
 กระบวนการ  และผลที่ ไ ด้ 
 จากกระบวนการสร้างผู้เรียน 
 ด้านการทหาร ซึ่งได้รับการ 
 วิเคราะห์ ในกระบวนการ 
 ตรวจสอบ ควบคุม ประเมิน 

๒. งบประมาณสนับสนุน 
 กิจกรรมสร้างการทหาร 

๒. การจัดโครงสร้างสนับสนุน 
 การสร้างการทหาร 

๒. พฤติกรรมทางด้านความ 
 เป็นทหารของนายทหาร 
 สัญ ญ าบั ต รที่ จ บ ใ ห ม่ 
 ในห้วง ๑ ปี 

๒. จุดที่ขาดหายไปจากกระบวนการ
 วิ เคราะห์มีการไ ด้รับการ 
 แก้ไขโดยรวมของทุกฝุาย 

๓. วัสดุอุปกรณ์สนับสนุน 
 กิจกรรมการสร้างการทหาร 

๓. การจัดการกิจกรรมการสร้าง  
 การทหารที่ครอบคลุม 
 คุณลักษณะ และเหมาะสม 
 กับเวลา 

๓. เสียงสะท้อนจากหน่วย 
 รับบรรจุครั้งแรกที่เกี่ยวข้อง 
 กับการเป็นทหารอาชีพ 
 ของนายทหารสัญญาบัตร 
 ที่จบใหม่ในห้วง ๑ ปี 

๓. ผลที่ได้รับจากการแก้ไขหรือ 
 ข้อมูลปูอนกลับ มีการพัฒนา 
 ไปในทิศทางที่ดีและมีความ 
 ต่อเน่ือง 

๔. ระบบและการจัดการ 
 การสร้างการทหาร 

๔. มีกระบวนการสร้างการทหาร 
 ตามระบบที่ออกแบบไว้ 

  

 ๕.  มีการตรวจสอบ ควบคุม  
 และประเมินกระบวนการ 
 สร้างการทหาร 

  



๒๑ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  ๔.๒.๒ ด้านท่ี ๒ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทาง และนโยบายของ
หน่วยงานต้นสังกัด มีการพัฒนาหลักสูตรท้ังด้านวิชาการ ด้านการสร้างผู้น า และด้านความสามารถทางทหาร 
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ
ในด้านวิชาการ/วิชาชีพ วางแผน/จัดการให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กิจกรรมกระบวนการสร้าง
จิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรมของผู้เรียนในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังให้บุคลากรทุกระดับได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และให้โอกาสแสดงความคิดเห็น  
เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔.๒.๒.๑ ประเด็น : เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา 
    ๑) สถานศึกษามีเปูาหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
    ๒) สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ 
    ๓) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการศึกษาของชาติท่ีเกี่ยวกับ 
การจัดการศึกษาเฉพาะทาง 
    ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ peer review 
    ๑) เอกสาร/ข้อมูลกรอกออนไลน์ : หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีบ่งช้ีถึง ยุทธศาสตร์
ของสถาบัน ๒๐ ปี แผนการศึกษาของสถาบันท้ัง ๕ ปี และแผนการศึกษาประจ าปี ในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร 
หลักฐานแสดงถึงความต้องการสร้างนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพ และวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
การศึกษาของชาติท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเฉพาะทางในส่วนของกองทัพ ฯลฯ 
    ๒) การสังเกต : การจัดหน่วยสอดคล้องกับการผลิตคุณลักษณะของนายทหารสัญญาบัตร 
สังเกตกิจกรรมท่ีแทรกเข้าไปในการเรียนการสอน  สอดคล้องกับปรัชญาในการสร้างนายทหารสัญญาบัตรหรือไม่ 
    ๓) การสัมภาษณ ์: สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับต่างๆ ในการบริหารการศึกษาเฉพาะ
ทางท่ีเน้นนักเรียนเมื่อส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นนายทหารสัญญาบัตรตามเจตนารมย์ผู้ก่อต้ังและ
ความต้องการของกองทัพ มีตัวแบบอย่างไร มีนโยบายอย่างไร สัมภาษณ์แนวคิดและหลักการในการสร้าง
นักเรียนให้มีคุณลักษณะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีแนวทางการสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการท่ี
เป็นต้นแบบอย่างไร มีการน าแนวคิด นโยบายหน่วยเหนือ ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร ฯลฯ 
    ๔) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ  จากข้อมูลหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ การสังเกตุ และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพิจารณาตามระบบการบริหารโดยรวม โดยมีตัวแบบ
ตามทฤษฎีระบบ 

ปัจจัย กระบวนการ แนวทางการบริหาร ข้อมูลปูอนกลับ 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐        จัดท ายุทธศาสตร์สถานศึกษา ยุทธศาสตร์สถานศึกษา ๒๐         การเก็บข้อมูลปัจจัยที่



๒๒ 

 

 

 

๒๐    ส่งผลต่อการบริหารทั้งภายใน
และภายนอก 

แผนการศึกษาชาติ ๒๐ปี     จัดท าแผนการศึกษาสถานศึกษา 
๒๐   

แผนการศึกษาสถานศึกษา  

นโยบายการศึกษา กห.  จัดท าแผนแม่บทการศึกษา แผนแม่บทการศึกษา  

ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ จัดท านโยบายประจ าปี เปูาหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  

     ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ของการประเมินคุณภาพภายใน 

   

   ๔.๒.๒.๒ ประเด็น : การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา 
    ๑) มีการพัฒนาด้านวิชาการ ด้านการสร้างผู้น า และด้านความสามารถทางการทหาร 
ให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับทรัพยากรบริหารที่มี 
     ก) มกีารพัฒนาความคิดนักเรียน ด้านวิชาการ ด้านความเป็นผู้น าและด้านการทหาร 
     ข) จัดท าโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายของกองทัพ 
    ๒) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ/วิชาชีพ 
     ก) สมรรถนะด้านงานวิจัย 
     ข) สมรรถนะด้านผลงานทางวิชาการ 
     ค) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
     ง) การเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากร 
    ๓) วางแผน/จัดการให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ก) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการบริหาร 
     ข) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการศึกษา 
     ค) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการสนับสนุนการศึกษา 
     ง) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลและแลกเปล่ียน
ภายในและภายนอกสถาบัน 
    ๔) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ  จากข้อมูลหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ การสังเกตุ และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพิจารณาตามระบบการบริหารโดยรวม โดยมีตัวแบบ
ตามทฤษฎีระบบ 

ปัจจัย กระบวนการ ผลของการบริหารการศึกษา ข้อมูลปูอนกลับ 



๒๓ 

 

 

 

ปัจจัย กระบวนการ ผลของการบริหารการศึกษา ข้อมูลปูอนกลับ 
๑. บุคลากร 
๒. งบประมาณ 
๓. ปัจ จั ย เ กื้ อห นุน / 
 โครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔. รูปแบบการบริหาร 
 โครงการ/ประเมิน 
 โครงการ 

     มีคณะกรรมการพิจารณาความเร่งด่วน
ของแผนงาน/โครงการด้านการศึกษา 
ที่สอดคล้องกับปัจจัยหรือทรัพยากร
ในการบริหาร มีโครงการหลักที่ส าคัญ
ได้แก่ การพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามที่
กองทัพต้องการเป็นความเร่งด่วน
อันดับหน่ึง มีโครงการการพัฒนาบุคลากร  
การพัฒนาด้าน IT              
        ทรัพยากรและ             
เป็นส าคัญตาม  ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการน าแผนงาน/
โครงการไปสู่การปฏิบัติตามบริบท
และตามภารกิจของหน่วยข้ึนตรง 

      ผลลัพธ์ที่ ไ ด้จากแต่ละ
โครงการอ ย่ าง น้อยบรรลุ
เปูาหมายและวัตถุประสงค์
ของโครงการโดยรวม โดยมีตัว
วัดแต่ละโครงการสอดคล้อง
กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 

     มีการวิเคราะห์ข้อมูล
และสั ง เ ค ราะห์ ข้ อมู ล
ปูอนกลับไปปรับปรุงแก้ไข
หรือขอสนับสนุนปัจจัยใน
กรณีมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร 
การบริหารหรือกฏระเบียบ
ที่เป็นข้อจ ากัดที่จะท าให้
ภารกิจส าเร็จ  

 
 
   ๔.๒.๒.๓ ประเด็น : การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม 
    ๑) การให้ข้อมูลข่าวสารของบุคลากรทุกระดับ 
    ๒) การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดับ  
    ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ peer review 
    ๑) เอกสาร/ข้อมูลกรอกออนไลน์ : มีบันทึกประชุมหน่วยขึ้นตรงน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารทุกหน่วยให้ท่ัวถึง มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ศักยภาพของส่วนวิชาทหาร กรมนักเรียนนายร้อยฯ 
หรือกองการปกครอง ในรูปของกิจกรรมต่างๆ เช่น การสวนสนาม การรับกระบี่ส้ัน การรับเส้ือคอแดง  
การรับหมวก การรับแหวนรุ่น เป็นต้น  มีร่องรอยการเผยแพร่ศักยภาพทางวิชาการของส่วนการศึกษา เช่น 
การจัดสัปดาห์ทางวิชาการ การเผยแพร่การจัดการความรู้ ท่ีมีประโยชน์ ร่องรอยของการมีส่วนร่วม  
ในการก าหนดนโยบายประจ าปี มีการเสนอความคิดเห็นผ่านท่ีประชุม ผ่าน social network มีคณะกรรมการ
ในรูปต่างๆ ท่ีมีส่วนร่วมในการกล่ันกรองนโยบายท่ีส าคัญ  มีการจัดเวทีสาธารณะให้ นักเรียนมีส่วนร่วม 
ในการก าหนดแนวทางท่ีไม่ขัดกับแนวทางหลักหรือส่งผลกระทบต่อแนวทางการผลิตนายทหารสัญญาบัตร ฯลฯ 
    ๒) การสังเกต : สังเกตรางวัลชนะเลิศท่ีบ่งช้ีว่ามีการฝึกฝนการท างานเป็นทีม เช่น 
การชนะเลิศบาสเกตบอล กีฬาฟุตบอล กีฬายิงปืนเป็นทีม เป็นต้น  ด้านทางวิชาการ การท างานเป็นทีม  
ในวิชาโครงงาน มีร่องรอยท่ีช้ีให้เห็นว่ามีการท างานท้ังกลุ่ม ฯลฯ 
    ๓) การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหาร กรมนักเรียนนายร้อย 
หรือส่วนการส่วนปกครอง และผู้อ านวยการส่วนการศึกษา เกี่ยวกับนโยบายการสร้างกิจกรรมท่ีท างานเป็นทีม
ของครู/ครู ฝึก อาจารย์  และนักเรียน  มีแนวคิดอย่างไร  มี ตัวแบบในการด าเนินกิจกรรมอย่างไร  
มีการประเมินผลอย่างไร ท่ีท าให้ทราบแน่ชัดว่าบุคลากรดังกล่าวสามารถท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
สัมภาษณ์ผู้อ านวยการกองวิชาหรือหัวหน้าแผนกส่วนวิชาทหาร ว่ามีการน าตัวแบบในการสร้างกิจกรรมท างาน
เป็นทีมของบุคลากรมาใช้ในส่วนใหนบ้างและได้ผลเป็นอย่างไร ฯลฯ 



๒๔ 

 

 

 

    ๔) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ  จากข้อมู ลหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ การสังเกต และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพิจารณาตามระบบการบริหารโดยรวม โดยมีตัวแบบ
ตามทฤษฎีระบบ 

ปัจจัย กระบวนการ ผลของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ข้อมูลปูอนกลับ 

     แผนงาน/โครงการ
ที่สอดคล้องกับความ
เร่ ง ด่วนของกองทัพ
และมีผลกระทบต่อ
องค์กรในภาพรวม 

       มีการต้ังคณะกรรมการในการ
พิจ า รณาแผนง าน/ โ ค ร ง การที่ 
มีความส าคัญเร่งด่วน ใช้เครื่องมือ 
ที่ สะท้อนความจริ ง ว่ าบุ คลากร 
ใ นทุ ก ร ะ ดั บ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ นก า ร
พิจ า รณาและมี คณะกร รมการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้  
มีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลาย 
ที่ให้ก าลังพลตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในการสร้างคุณลักษณะต่างๆ
ของผู้เรียนที่ก าหนดไว้เป็นผลการ
จัดการการศึกษา 

     มี จ า น วนก า ลั ง พ ล ทุ ก
ระดับมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แผนงาน/โครงการที่สอดคล้อง
กับการสร้างคุณลักษณะของ
ผู้เรียนให้ได้นายทหารสัญญาบัตร
ตามท่ีก าหนดไว้ในคุณลักษณะ
ของผลการจัดการศึกษา 

     มีการน า ข้อมูล ด้าน
ความร่วมมือในการพิจารณา
แผนงาน/โครงการส าคัญ
มาวิเคราะห์/สังเคราะห์
แล้วน าไปปรับปรุง 
 

   ๔.๒.๒.๔ ประเด็น : การก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
    ๑) มีการติดตามการด าเนินงานของการจัดการศึกษา 
    ๒) มีการประเมินผลการจัดการศึกษา 
    ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ peer review 
    ๑) เอกสาร/บันทึกข้อมูลออนไลน์  : ร่องรอยของการติดตามการจัดการ
การศึกษาของส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียนฯ หรือส่วนการปกครอง รวมท้ังระดับ 
กองวิชาและแผนก โดยเน้น ไปท่ีร่องรองของ ทรัพยากรในการบริหาร กระบวนการบริหารการศึกษา 
ในทุกระดับ ผลท่ีได้จากการจัดการศึกษา รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดขึ้น การติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบ
ความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงาน การด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  
และด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ โดยมุ่งสู่เปูาหมายส าคัญของโครงการ หรือแผนงานท่ีตอบสนอง
ต่อคุณภาพการศึกษา  การประเมินผล ดูร่องรอยของการตรวจสอบและวัดส่ิงท่ีแผนหลักหรือปฏิทินประจ าปีได้
ก าหนดไว้ในขั้นตอนการวางแผน และเมื่อน าไปด าเนินการแล้ว ส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงและเกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามท่ี
ก าหนดและคาดหมายไว้เพียงใด โดยน าเอาผลท่ีวัดได้มาพิจารณาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเปูาหมายท่ีก าหนดไว้  
จึงท าให้รู้ได้ว่าส่ิงท่ีแผนต้องการกับผลท่ีเกิดขึ้นจริงนั้นตรงกันหรือแตกต่างกันเพียงใด ด้วยเหตุผลอะไรบ้าง  
เป็นเหตุผลจากปัจจัยภายนอกหรือภายใน และรายงาน ผลการด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๒) การสังเกต : แล้วแต่สถานการณ์ 
    ๓) การสัมภาษณ์ : สัมภาษณ์บุคลากรทุกระดับของ ส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร 
และกรมนักเรียน หรือส่วนการปกครอง ในประเด็นศึกษาวิเคราะห์รายละเอียดนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น
แผนปฏิบติัการประจ าปีหรือแผนประจ าปีของสถานศึกษา มีแนวทางก ากับติดตามอย่างไร มีการเปรียบเทียบ
ผลงานตามระยะท่ีได้กับเนื้องานท่ีควรจะเป็นอย่างไร มีการประสานท าความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ



๒๕ 

 

 

 

ระยะเวลา การก ากับติดตาม เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามประเมินและการรายงานผลการด า เนินงานอย่างไร  
มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับเปูาหมาย เพื่อจัดท ารายงานจัดการศึกษาประจ าปี 
(Annual Report) ของแผนหลักๆ อย่างไร 
    ๔) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ   จากข้อมูลหลักฐานเชิง
ประจักษ์ การสังเกต และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพิจารณาตามระบบการบริหารโดยรวม โดยมีตัวแบบตาม
ทฤษฎีระบบ 

ปัจจัย กระบวนการ ผลของการติดตามแผนงาน/

โครงการ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

     รูปแบบการตรวจสอบ 

การควบคุมและการประเมิน

แผนงาน/โครงการ 

     มี คณะกร รมการตรวจสอบ 

ควบคุมและประเมินแต่ละแผนงาน/

โครงการ โดยเ น้นที่ ผล ลัพ ธ์ของ

กระบวนการ ก่อนการด าเนินงาน

โครงการ ระหว่างการด าเนินงาน

โครงการและ หลังการด าเนินงาน

โครงการ 

     ผลของแต่ละแผนงาน/

โครงการส่งผลกระทบทางบวก

ในการสร้างคุณลักษณะของ

ผู้เรียนตามที่ก าหนดในผลการ

จัดการศึกษา 

     ข้อมูลจากกระบวนการ

ก่อนระห ว่าง และหลั ง 

การด าเนินโครงการน ามา

วิเคราะห์สังเคราะห์แล้ว

น าไปปรับปรุงแก้ไข 

  ๔.๒.๓ ด้านท่ี ๓ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรระเบียบการศึกษา 
ท่ีก าหนด ท้ังทางด้านการทหาร การสร้างผู้น า ด้านวิชาการ และด้านพลศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด แสวงหาความรู้ และเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
การจัดการเรียนการสอนและการฝึกท่ีสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของกองทัพ มีการประเมินผลการ
เรียนรู้และการฝึกของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานและสอดคล้องกับลักษณะของการเรียนรู้ รวมท้ังพัฒนาสาระ
วิชาและการเรียนการสอนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของหน่วยต้นสังกัดหรือ
หน่วยผู้ใช้ 
   ๔.๒.๓.๑ ประเด็น : มีการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
    ๑) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน 
    ๒) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ ผู้เรียนมีกระบวนการคิด 
แสวงหาความรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง   
    ๓) มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะ 
ท่ีก าหนดไว้ในผลการจัดการศึกษา   
    ๔) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ 
    ๕) ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมส่ือการเรียนและอ านวย
ความสะดวกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   
    ๖) ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
    ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ peer review 



๒๖ 

 

 

 

    ๑) เอกสาร/บันทึกข้อมูลออนไลน์ : ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ เช่น
หลักสูตรสถานศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกผลหลังสอนเอกสารหลักฐานการวัดและประเมินผลเครื่องมือ
วัดและประเมินผลการเรียนรู้สมุดการบ้านท่ีแสดงให้เห็นการให้ข้อมูลย้อนกลับช้ินงานหรือผลงานของผู้เรียน/
แฟูมสะสมงานส่ือการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
    ๒) สังเกต : กระบวนการเรียนการสอนพฤติกรรมการสอนของอาจารย์  เช่น  
การใช้ค าถามท่ีหลากหลายระดับเพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงพฤติกรรมการดูแลเอาใจใส่การมอบหม ายงาน 
ของอาจารย์    ปฎิสัมพันธ์ของอาจารย์กับผู้เรียนเช่นการสนทนา การโต้ตอบของอาจารย์กับผู้เรียน พฤติกรรม
การเรียนของผู้เรียน เช่นความกระตือรือร้นในการเรียน การมีส่วนร่วม ความสนใจในการร่วมกิจกรรม  
สภาพบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้การจัดกิจกรรมท่ีให้ผู้เรียนปฎิบัติจริง กิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของผู้เรียน กิจกรรมตอบสนองความสนใจของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม ฯลฯ 
    ๓) สัมภาษณ์ : ครู/ครูฝึก  อาจารย์  และผู้บริหารระดับปฏิบัติการ ในประเด็น 
แนวคิดในการเรียนการสอนท่ีให้นักเรียนนายร้อยมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร มีการสร้างตัวแบบในการขับเคล่ือน       
การเรียนการสอนท่ีให้เด็กมีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง  มีการจัดท าคู่มือเทคนิคการสอนและการสร้างกิจกรรมท่ี         
ให้นักเรียนนายร้อยมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้  การใช้ความรู้ การเพิ่มทักษะโดยการลงมือปฏิบัติ  
หรือไม่อย่างไร การศึกษาเป็นคณะ การเรียนการสอนแบบ Active Learning มีความเหมาะสมกับการเรียนการ
สอนนักเรียนหรือไม่อย่างไร  เวลา สถานท่ี ปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ เอื้อต่อการเรียนการสอนแบบเด็กมีส่วนร่วม
หรือไม่ มีวิธีอื่นท่ีเหมาะสมหรือไม่ ฯลฯ 
    ๔) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ  จากข้อมูลหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ การสังเกต และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพิจารณาตามการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นเด็ก  
เป็นศูนย์กลาง โดยมีตัวแบบตามทฤษฎีระบบ 

ปัจจัย กระบวนการ ผลของการสร้างโอกาส 
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ข้อมูลป้อนกลับ 

      ตัวแบบการสร้าง
โอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วม 

      ผู้บริหารระดับปฏิบัติการน าตัว
แบบการสร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมไปสู่การปฏิบัติ โดยผ่านนโยบาย
ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  มี กิ จ ก ร ร ม ที่
สอดคล้องกับการสร้างโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบ 
ควบคุม และ ประ เมินกิจกรรม
รายวิชาสอดคล้องกับเปูาหมายของ
แต่ละกิจกรรม 

    ทุกกิจกรรมบรรลุเปูาหมาย      มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  /
สังเคราะห์ข้อมูลประเด็น
ปัญหาและข้อจ ากัดของ
แต่ละกิจกรรมแล้วน าไป
ปรับปรุงแก้ไข 

 
   ๔.๒.๓.๒ ประเด็น : การจัดการเรียนการสอนที่สร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ์
    ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ peer review 
    ๑) เอกสาร/บันทึกข้อมูลออนไลน์ : ตัวอย่างเช่น   



๒๗ 

 

 

 

     หลักสูตรวิศวกรรมที่สภาวิศวกรรับรอง (ได้รับใบ กว.) การจัดกิจกรรม 
ตามหลักสูตรวิศวกรรม มีท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติท่ีฝึกให้นักเรียนนายร้อยคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  
และประยุกต์น าความรู้และทักษะไปใช้ประโยชน์ได้ เช่นเป็นพื้นฐานในการสร้างหัวข้อโครงงาน ฯลฯ 
     หลักสูตรของกรมนักเรียนฯ และส่วนวิชาทหาร ท่ีผ่านการประเมินของ  
ยศ.ทบ. ซึ่งมีท้ังภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ท่ีมีกิจกรรมท่ีท าให้นักเรียนนายร้อยสามารถน าหน่วยระดับหมวดได้ 
สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบการน าและการรบได้  มีการน าทักษะความช านาญและความรู้ด้านการ
สร้างผู้น า และการทหารไปถ่ายทอดให้ชุมชนภายในและภายนอก เช่นกิจกรรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การฝึกผู้น าให้นักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชน ฯลฯ 
     สายสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มีหลักสูตรท่ีมีการจัดการ
เรียนการสอนยึดโยง ชุมชนและท้องถิ่น มีกิจกรรมท่ีให้ ชุมชนและท้องถิ่นมี ส่วนร่ วม มีกิจกรรม  
ในหลักสูตรท่ีช่วยพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ  เช่น  กิจกรรมการออมและการลงทุนในวิชาเศรษฐศาสตร์  
ให้กับชุมชนกิจกรรมการสร้างธุรกิจขนาดย่อมท่ีมีหุ้นส่วนคือชุมชนและท้องถิ่น กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้
ชุมชน หรือท้องถิ่น   
     หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ ท่ีได้รับการรับรองจากแพทยสภา ... 
     หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ท่ีได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาล ...   

- ข้อมูลหลักสูตรอื่นๆ ฯลฯ – 

    ๒) สังเกต : สังเกตการจัดการเรียนการสอนท่ีเช่ือมโยงไปท่ีผู้บริหารกองวิชา/แผนก  
ครู/ครูฝึก  อาจารย์และนักเรียน  มีวิชาใดบ้างท่ีจัดการเรียนการสอนแบบเน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ท่ีให้เด็ก 
คิดวิเคราะห์เป็น มีการศึกษาเป็นคณะ มีการสอนแบบท างานเป็นทีม การเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน  
เป็นฐาน การเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนและท้องถิ่นเป็นฐาน ฯลฯ 
    ๓) สัมภาษณ์ : นักเรียน ผู้บริหารระดับกองวิชา/แผนก อาจารย์  ครู/ครูฝึก   
ในประเด็นของการจัดกิจกรรมท่ีจัดตามหลักสูตรท่ีเช่ือมโยงกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องเช่น สภาวิศวกร แพทยสภา 
สภาการพยาบาล  กองทัพ และหน่วยใช้ กิจกรรมการเพิ่มท้ังความรู้ และทักษะ และสามารถน าความรู้ 
และทักษะไปใช้งานได้จริง แต่ละรายวิชามีปัจจัยเกื้อหนุนเช่นเครื่องมือทดลอง ใช้งานได้ครบถ้วน  
ทุกวัตถุประสงค์หรือไม่ มีการจัดการเรียนเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษอย่างไร ฯลฯ ในส่วนของกรมนักเรียนฯ 
และส่วนวิชาทหาร หรือส่วนการปกครอง ถามในประเด็นการจัดกิจกรรมในหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบาย 
ของหน่วยเหนืออย่างไร และหน่วยใช้งานมีส่วนร่วมในการจัดหลักสูตรอย่างไร ฯลฯ ส่วนของสาขากฏหมาย
และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และส่ิงแวดล้อม ประเด็นการจัดหลักสูตรท่ีมีกิจกรรมประกอบรายวิชา  
ยึดโยงกับชุมชนและท้องถิ่นเป็นอย่างไร  มีกิจกรรมอะไรบ้างท่ีไปช่วยพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งจะมีการ 
ไปเก็บข้อมูลท่ีชุมชนและท้องถิ่นนั้นๆ 
    ๔) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ  จากข้อมู ลหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ การสังเกต และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพิจารณาตามการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นเด็ก 
เป็นศูนย์กลาง โดยมีตัวแบบตามทฤษฎีระบบ 

ปัจจัย กระบวนการ ผลของการสร้างโอกาสให้ ข้อมูลป้อนกลับ 



๒๘ 

 

 

 

ผู้เรียนมีส่วนร่วม 
     หลักสูตรของหน่วย
ข้ึนตรงที่สอดคล้องกับ
การสร้างคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ของกองทัพ 

      มีการจัดการเรียนการสอน/ 
การฝึกที่ สอดคล้องกับหลักสูตร 
ของหน่วยข้ึนตรงได้แก่ ส่วนการศึกษา 
ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียนฯ 
จัดกิจกรรมให้เป็นไปตามหลักสูตร 

     คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

     มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ /
สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรที่แต่ละหน่วย
ข้ึนตรงเกี่ ยวข้อง  รวมทั้ ง
กิจกรรมที่ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ของหน่วยข้ึนตรงที่เกี่ยวข้อง 

   

   ๔.๒.๓.๓ ประเด็น : การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
    ๑) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานการฝึกศึกษาของหน่วยขึ้นตรง 
ท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๒) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ /การฝึกของผู้เรียนโดยมีขั้นตอน
ตรวจสอบและประเมินอย่างเป็นระบบในรูปของคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน 
    ๓) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
ตามบริบทของหน่วยขึ้นตรงของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียนฯ หรือส่วนการปกครอง 
ใช้แนวทางของมาตรฐานการฝึกของกองทัพ ส่วนการศึกษาใช้แนวทางการประเมินหลักสูตรตามข้อก าหนด  
ของหน่วยงานทางการศึกษาท่ีรับรองหลักสูตร 
    ๔) นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลของแต่ละวิชา 
    ๕) ในกระบวนการการเรียนการสอนรายวิชามีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
และผู้เรียนน าไปใช้พัฒนาตนเอง 
    ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ peer review 
    ๑) เอกสาร/บันทึกข้อมูลออนไลน์ : เอกสารกระบวนการเรียนการสอนในระดับ
กองวิชาและแผนก มีการแยกแยะฐานความรู้และพื้นฐานทักษะของนักเรียนนายร้อยเป็นรายบุ คคล  
และมีเอกสารประเมินความรู้ ทักษะและพฤติกรรมรายบุคคล ท้ังภาควิชาการ การทหาร การสร้างผู้น า  
การฝึก การทดสอบในห้องปฏิบัติการ ฯลฯ  มีคู่มือวัดผลประเมินผลของส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร  
และกรมนักเรียนฯ หรือส่วนการปกครอง  มีแผนจัดการเรียนรู้  การวิเคราะห์ข้อสอบ  แบบบันทึกการนิเทศ
การสอน คลังข้อสอบของแต่ละสาขา แต่ละแผนกของส่วนวิชาทหารและกรมนักเรียนฯ กิจกรรมท่ียกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย ฯลฯ หรือระบบการวัดผลตามแนวทางของหน่วย
ขึ้นตรงท่ีช้ีให้เห็นว่าเป็นการวัดความรู้ วัดทักษะและวัดพฤติกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 
    ๒) สังเกต : สังเกตกระบวนการเรียนการสอนต้ังแต่ต้นน้ าจนปลายน้ า 
ว่ามีการด าเนินการจัดตารางสอน /ก าหนดอาจารย์สอน/แผนการสอน/จัดห้องเรียนและแวดล้อมห้องเรียน/
ปัจจัยเกื้อหนุน/ส่ือการสอน/เทคนิคการสอน/กิจกรรมต่างๆ/ก าหนดการสอบ/ออกข้อสอบ/กรรมการก ากับ
มาตรฐาน/ตรวจข้อสอบ/ส่งเกรด/กรรมการก ากับมาตรฐานพิจารณาเกรด/ปรับอักษรระดับและส่งเกรด  
เช่ือมโยงเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนแบบเด็กเป็นศูนย์กลางหรือไม่อย่างไร 



๒๙ 

 

 

 

    ๓) สัมภาษณ์ : ผู้เรียนและอาจารย์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เช่น 
นักเรียนนายร้อยมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่อย่างไร ผู้เรียนได้ร่วมก าหนดเกณฑ์ 
การประเมินผลงาน/ช้ินงานต่างๆหรือร่วมประเมินผลการเรียนหรือไม่อย่างไร ผู้เรียนมีโอกาสได้ไปเรียนรู้จาก
ชุมชนในเรื่องใดและจากแหล่งเรียนรู้ใดบ้าง ผู้เรียนชอบเรียนวิชาอะไรเพราะเหตุใด อาจารย์ใช้วิธีการวัดและ
ประเมินผลความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนด้วยวิธีการใดบ้าง ฯลฯ  
    ๔)  การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ  จากข้อมูลหลักฐาน 
เชิงประจักษ์  การสังเกตุ  และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพิจารณาตามการจัดการเรียนการสอนแบบเน้น
เด็กผป็นศูนย์กลาง โดยมีตัวแบบตามทฤษฎีระบบ 

ปัจจัย กระบวนการ 
ผลของการวัด 

และการประเมินผลการเรียน 
ข้อมูลป้อนกลับ 

     รูปแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน 

     รูปแบบการวัดและประเมินผล
ก า ร เ รี ย น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  
การฝึ กศึ กษาของหน่วย ข้ึนตร ง 
ทางการศึกษาที่บริบทแตกต่างกัน  
การน ารูปแบบการวัดผลและประเมินผล
การเรียนจึงอยู่ในคู่มือการประเมินผล
การเรียน ประเมินผลการฝึก 

     สัดส่วนคะแนนที่ เหมาะสม 
ในการสร้างความรู้  กิจกรรม
ส ร้ า ง คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ 
กิ จ ก ร รมส ร้ า ง ทั กษะตาม
คุณลักษณะที่กองทัพต้องการ 

     มีการวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลการวัดผล/ประเมินผล
การเรียน ที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมทางการสร้า ง
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ  ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง 

๔.๒.๔ ด้านท่ี ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
   สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา
และด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายในท่ีสอดคล้อง
กับบริบทของหน่วยทางการศึกษาภายในสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การควบคุม
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ๔.๒.๔.๑ ประเด็น : การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 
    ๑) ระบบการประกันคุณภาพ ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษา 
สามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาได้ 
    ๒) ผลการประกันคุณภาพ จากการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยสถานศึกษา โดยพิจารณาตามการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยขึ้นตรงท่ีสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามท่ีกองทัพต้องการเป็นส าคัญ 
    ๓) การบริหารงานประกัน คุณภาพ ท่ี เป็น ส่วนหนึ่ ง ในการขับ เค ล่ือน 
ให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ peer review 
    ๑) เอกสาร/ข้อมูลกรอกออนไลน์ : ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบ 
และการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
แผนปฏิบัติการประจ าปี รูปแบบหรือกระบวนการท่ีใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ 
    ๒) การสังเกต : ตามสถานการณ์ 
    ๓) สัมภาษณ์ : ผู้เรียน ครู/ครูฝึก ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาชุดต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและด าเนินงานประกัน



๓๐ 

 

 

 

คุณภาพภายในของสถานศึกษาเช่นท่านมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง
ท่านมีความพึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาหรือไม่อย่างไร ฯลฯ 
    ๔) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ  จากข้อมูลหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ การสังเกตุ และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพิจารณาตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีตัวแบบตามทฤษฎีระบบ 

ปัจจัย กระบวนการ 
ผลของการใช้ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในยกระดับคุณภาพ 

ข้อมูลป้อนกลับ 

     ตัวแบบประกัน
คุณภาพการศึกษ า
ภายใน 

     มี กร ะบวนการจั ดท าร ะบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามบริ บทของห น่วยการผลิ ต
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กองทัพ
ต้องการ กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาต้องสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล
ที่ไม่ให้เป็นภาระ และมีความสอดคล้อง 
กับภารกิจของหน่วย  การสร้า ง
คุณลักษณะภาย ใน ที่ ส า คัญคื อ  
ไม่ท าให้อัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของสถานศึกษาลดระดับลง  

     ผลของการน าระบบประกัน
คุณภาพภายในไปใช้ เป็นความ
สอดคล้องของตัววัดกับบริบทของ
ส ถ า นศึ ก ษ า  อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
เ อ ก ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ส ถ า นศึ ก ษ า   
และเหมาะสมกับหน่วยข้ึนตรงที่
สร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 

     มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ /
สังเคราะห์ การน าระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ขอ ง ส ถ า นศึ ก ษ า ว่ า มี
ผลกระทบทางลบหรือ
ทางบวกต่อผู้เรียน และ 
ผลกระทบต่อหน่วยข้ึน
ตรงที่สร้ างคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ หรือไม่มี
การปรับแนวทางให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล
หรือไม ่

   ๔.๒.๔.๒ ประเด็น : การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    สถานศึกษามีการพัฒนาและด าเนินการปรับปรุงกลไกและกระบวนการต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หรือเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ กห. 
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ ความต้องการ/ความคาดหวังของหน่วยผู้ใช้ผลผลิต ปัจจัยแวดล้อม 
ทางการศึกษา ฯลฯ ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายคุณภาพที่ประกอบด้วย 
    ๑) การทบทวนผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บร รลุเปูาหมาย 
หรือเพื่อผลลัพธ์ท่ีเป็นเลิศ 
    ๒) การวัดระดับการพัฒนาของประเด็นคุณภาพ   
    ตัวอย่างวิธีการประเมินแบบ peer review 
    ๑) เอกสาร/ข้อมูลกรอกออนไลน์ : ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการวางระบบและ  
การด าเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแผนปฏิบัติ
การประจ าปีรูปแบบหรือกระบวนการท่ีใช้ด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ฯลฯ 
    ๒) การสังเกต : ตามสถานการณ์ 
    ๓) สัมภาษณ์ : ผู้เรียน ครู/ครูฝึก ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาชุดต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการวางระบบและด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาเช่นท่านมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาอย่างไรบ้าง
ท่านมีความ  พึงพอใจต่อการบริหารและการจัดการของสถานศึกษาหรือไม่อย่างไร ฯลฯ 



๓๑ 

 

 

 

    ๔) การน าข้อมูลมาวิเคราะห์และก าหนดระดับคุณภาพ  จากข้อมูลหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ การสังเกตุ และการสัมภาษณ์ น าข้อมูลมาพิจารณาตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีตัวแบบตามทฤษฎีระบบ  
 ๔.๓ ระดับอาชีวศึกษา 

  ๔.๓.๑  ด้านท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีคุณลักษณะผู้น าทางทหาร 
และทักษะทางทหาร ตามความต้องการของกระทรวงกลาโหม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา
วิชาชีพของหลักสูตรแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา/สาขางาน มีทักษะท่ีจ าเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
(3Rs 8Cs) ตามแผนการผลิตก าลังพลของหน่วยต้นสังกัด โดยสรุปคือ ระดับอาชีวศึกษา 3Rs 8Cs  
และคุณลักษณะพึงประสงค์ของนายทหารชั้นประทวนท่ีกระทรวงกลาโหมต้องการ 
   ๔.๓.๑.๑ ประเด็น : ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
กระทรวงกลาโหม   
    สถานศึกษามีการตรวจวัดระดับคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาหลังเสร็จส้ิน
กระบวนการฝึกศึกษาท้ังหลักสูตร โดยเทียบกับเปูาหมายคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้  
ในหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพในแต่ละสาขา และเปูาหมายอื่นๆ ท่ีก าหนดไว้ในคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายคุณภาพที่ประกอบด้วย 
    ๑) ด้านคุณลักษณะทหารท่ีดี มีสมรรถภาพร่างกายท่ีดี มีคุณลักษณะผู้น าทาง
ทหาร และทักษะทางทหาร ตามความต้องการของกระทรวงกลาโหม มี ระเบียบวินัย มีความอดทนอดกล้ัน  
มีคุณธรรมจริยธรรม จงรักภักดีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ 
    ๒) ด้านคุณลักษณะพลเมืองท่ีดี มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีทักษะ 
การส่ือสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการอยู่ร่วมกันและการท างานเป็นทีม 
รับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะท่ีจ าเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติ  
๒๐ ปี (3Rs 8Cs)   
    ๓) ด้านความรู้และทักษะในสาขาวิชาท่ีศึกษาในหลักสูตร ผลการศึกษา 
และการฝึกบรรลุตามเกณฑ์ท่ีก าหนดในหลักสูตร และสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพแขนงท่ีศึกษา 
    ๔) ด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทางทหารในแขนงท่ีศึกษา ท่ีสอดคล้อง
กับความต้องการของหน่วยต้นสังกัด สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงานในภารกิจ 
ท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๔.๓.๑.๑ ประเด็น : ความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา  
    สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีบรรจุเข้ารับราชการ  
เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์ทางการศึกษา มีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลผลิตของสถานศึกษา 
จากต้นสังกัดและหน่วยผู้ใช้ ด้วยเครื่องมือและช่องทางท่ีหลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างแท้จริง รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อน าไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงปัจจัย  
ท่ี เกี่ยวกับคุณภาพศึกษาและปรับปรุ งกระบวนการหรือวิ ธีการในการส ารวจความพึงพอใจต่อไป  
ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายคุณภาพที่ประกอบด้วย 
    ๑) การจัดเก็บข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีท างานหรือประกอบอาชีพในหน่วยงาน 



๓๒ 

 

 

 

    ๒) การส ารวจความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
    ๓) ประสิทธิผลของการส ารวจความพึงพอใจด้วยช่องทางและวิธีการท่ีหลากหลาย 
    ๔) การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากผลการส ารวจความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ 
    ๕) การรายงานต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังน าไปปรับปรุงการด าเนินงาน 
  ๔.๓.๒ ด้านที่ ๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   
   สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทางและนโยบายของ กห.  
มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับบุคคล
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาในแต่ละระดั บ 
และแต่ละสาขาวิชา 
   ๔.๓.๒.๑ ประเด็น : คุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทาง  
    สถานศึกษามีความเข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการศึกษาและความ
ต้องการของ กห. มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทางตามลักษณะการศึกษาของตน 
ผู้บริหาร ครู และผู้ปฏิบัติงานฝุายต่างๆ เข้าใจจุดประสงค์และคุณลักษณะการศึกษาของสถานศึกษา  
และมีแนวทางปฏิบัติงานท่ีดีมีมาตรฐาน มุ่งมั่นให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของงาน  
และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตจากกระบวนการศึกษาท่ีพึงประสงค์  ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนด
เปูาหมายคุณภาพที่ประกอบด้วย 
    ๑) ความรู้และความเข้าใจของผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ในจุดมุ่งหมายและคุณลักษณะของการศึกษา และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะทาง 
    ๒) ความรู้และความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ในความคาดหวังหรือความต้องการของ กห. ต่อผลผลิตของกระบวนการฝึกศึกษาของสถานศึกษา 
    ๓) การก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน วัตถุประสงค์และเปูาหมาย 
ในการด าเนินงานของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
    ๔) การส่งเสริม ควบคุม ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
และแผนงานท่ีก าหนด และตรวจสอบความส าเร็จหรือการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนงาน
หรือกิจกรรมหลัก 
    ๕) การประเมินผลการด าเนินงานและการเรียนรู้ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น 
   ๔.๓.๒.๒ ประเด็น : คุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร   
    สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ท้ังครู บุคลากรทางการศึกษา  
และผู้ปฏิบัติงานฝุายต่างๆ ให้มีจ านวนท่ีเหมาะสมโดยไม่สร้างอุปสรรคปัญหาต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพ 
ของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงาน
หรือนวัตกรรมเพื่อใช้ในการศึกษา พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 
รวมท้ังประกาศยกย่องผู้มีผลงานดีเด่น ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายคุณภาพที่ประกอบด้วย 
    ๑) การบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเหมาะสมเพียงพอโดยไม่เป็น
อุปสรรคต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของสถานศึกษา 



๓๓ 

 

 

 

    ๒) การบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิหรือมีทักษะท่ีตรงตาม
สาขาวิชาหรือแขนงงานท่ีรับผิดชอบ   
    ๓) การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะการสอน และศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมและวิธีการต่างๆ 
    ๔) การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาผลิตผลงานทางวิชาการหรือสร้าง
นวัตกรรมท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ในการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน 
    ๕) การยกย่องเชิดชูครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานหรือมีความมุ่งมั่น 
ต้ังใจในการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนได้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายในงานท่ีรับผิดชอบ 
   ๔.๓.๒.๓ ประเด็น : คุณภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรเก้ือหนุนการศึกษา 
    สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์
ของสถานศึกษา มีการก ากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สนามฝึก ห้องสมุด 
ก ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ มีฐานข้อมูลของผู้เรียน  
และผู้ส าเร็จการศึกษา มีข้อมูลพื้นฐานของทรัพยากรต่างๆ มีการน าเทคโนโลยีแขนงต่างๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการประเมินผลการใช้ทรัพยากร  
เพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายคุณภาพที่ประกอบด้วย 

    ๑) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการฝึกศึกษาเทียบกับจ านวนผู้เรียน 
    ๒) ความพร้อมของห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องฝึกทักษะ สนามฝึก และทรัพยากร
สนับสนุนการศึกษาในห้องเรียนและห้องฝึกต่างๆ 
    ๓) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแขนงต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรู้  
และเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ 
    ๔) การก าหนดมาตรการบ ารุงรักษาและพัฒนาทรัพยากรเกื้อหนุนการฝึกศึกษา 
    ๕) การประเมินผลการใช้ทรัพยากร และน าผลประเมินไปปรับปรุง/พัฒนา 
   ๔.๓.๒.๔ ประเด็น : คุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
    สถานศึกษามีการประสานงานกับ กห. หน่วยต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น 
ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในและนอก กห. เพื่อให้หน่วยต่างๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาและการฝึกของผู้เรียน 
การพัฒนาความรู้และทักษะของครูและบุคลากรฝุายต่างๆ เข้าร่วมเครือข่ายทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน และให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะด้วยเครื่องมือและช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี  
แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายคุณภาพที่ประกอบด้วย 
    ๑) การประสานกับ กห. และหน่วยต้นสังกัด เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ๒) การประสานกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายใน/ภายนอก กห. เพื่อสนับสนุน
การศึกษา การเรียนการสอน การเพิ่มพูนความรู้ การฝึกทักษะ การฝึกงาน และการสนับสนุนอื่นๆ 
    ๓) การร่วมกลุ่มหรือร่วมเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นๆ หรือองค์กร
วิชาชีพอื่นๆ 



๓๔ 

 

 

 

    ๔) การให้ข้อมูลและข่าวสารแก่หน่วยต้นสังกัดและหน่วยท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆ  
เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการศึกษาของสถานศึกษา   
  ๔.๓.๓ ด้านที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในสาขาวิชา และตามคุณวุฒิ
อาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบการศึกษาท่ีก าหนด ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล  
ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือก าหนดรายวิชาใหม่
หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องกา รของหน่วยต้นสังกัด 
หรือหน่วยผู้ใช้ 
   ๔.๓.๓.๑ ประเด็น : คุณภาพในการฝึกอบรมและพัฒนาคุณลักษณะทหารที่พึงประสงค์ 
    สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
คุณลักษณะทหารท่ีพึงประสงค์ โดยก าหนดไว้ในหลักสูตร หรือกิจกรรมการฝึกอบรมประจ าปี  มีการก าหนด
แบบแผนการฝึกอบรมท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการฝึกอบรมตามแผนงานและ
กระบวนการท่ีก าหนด ใช้ครูผู้ฝึกสอนและส่ิงสนับสนุนต่างๆ  ท่ีเหมาะสม มีการประเมินผลและปรับปรุง
พัฒนาการฝึกอบรมอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะทหารที่พึงประสงค์ มีความเป็นผู้น าท่ีดี 
ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายคุณภาพที่ประกอบด้วย 
    ๑) การก าหนดกระบวนวิชาและกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะทหาร 
ท่ีพึงประสงค์ไว้ในหลักสูตรหรือในแผนการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๒) การจัดท าแนวทางการสอนและฝึกอบรมในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม  
และด าเนินการตามแนวทางท่ีก าหนดได้อย่างครบถ้วน 
    ๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการสอน 
และวัตถุประสงค์ของการฝึกศึกษา 
    ๔) การใช้ส่ือและเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ ท่ี เหมาะสม 
และสอดคล้องกับการฝึกศึกษา 
    ๕) การประเมินผลการปฏิบัติในการฝึกศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะทหาร 
ท่ีพึงประสงค์ 
   ๔.๓.๓.๒ ประเด็น : คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
    สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแล ให้มีการจัดการเรียนการสอนและการฝึก
ตามกระบวนการศึกษาของหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการ
และวิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีก าหนด มีการก าหนดแบบแผนการเรียนการสอนท่ีดีมีมาตรฐาน
เดียวกัน มีการใช้ส่ือ เทคโนโลยี และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีการวัดผล  
การเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอนและวัตถุประสงค์รายวิชา ควบคุมและก ากับดูแล 
ให้มีการเรียนการสอนตามแผนงานและกระบวนการท่ีก าหนด  ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายคุณภาพ
ท่ีประกอบด้วย 



๓๕ 

 

 

 

    ๑) การก าหนดกระบวนวิชาและกิจกรรมการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพที่พึงประสงค์
ไว้ในหลักสูตร โดยความเห็นชอบของหน่วยต้นสังกัดและหน่วยควบคุมการศึกษา 
    ๒) การจัดท าแผนการสอนรายวิชาตลอดภาคการศึกษา และด าเนินการสอน  
ได้อย่างครบถ้วนตามก าหนดการหรือข้อก าหนดทางการศึกษา 
    ๓) การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการสอน 
วัตถุประสงค์ของการศึกษารายวิชา และข้อก าหนดในหลักสูตร 
    ๔) การใช้ส่ือ/เครื่องมือสนับสนุนการสอน/การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
ลักษณะวิชา 
    ๕) การประเมินผลการสอนของครูและผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   ๔.๓.๓.๓ ประเด็น : คุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการยกระดับการศึกษา 
    สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก ากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชาโดยศึกษาส ารวจ
ความคิดเห็นหรือความคาดหวังของหน่วยผู้ใช้เพื่อน ามาปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สอนคล้องกับ
ลักษณะการเรียนรู้ของ ผู้เรียนและทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือก าหนดรายวิชาใหม่ 
เพื่อตอบสนองนโยบายของต้นสังกัดและความต้องการของหน่วยผู้ใช้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียน
ผลิตผลงานและน าเสนอผลงานในเวทีและโอกาสต่างๆ  ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายคุณภาพ 
ท่ีประกอบด้วย 
    ๑) การส่งเสริมให้หน่วยต้นสังกัดและหน่วยผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตรและการพัฒนาการเรียนการสอน/การฝึก 
    ๒) การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
และการพัฒนาการเรียนการสอน/การฝึก 
    ๓) การส่ง เสริมและสนับสนุนให้ ใ ช้ ส่ือ  อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา การฝึก และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
    ๔) การส่งเสริมให้มีการทบทวนและปรับปรุงสาระวิชาให้ทันสมัย และสอดคล้อง
กับการน าไปใช้งานจริงเมื่อส าเร็จการศึกษา 
    ๕) การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนน าเสนอผลงานในเวทีต่างๆ 
   ๔.๓.๓.๔ ประเด็น : คุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
    สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียน
มีความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์  
ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย  
ปลูกฝังจิตส านึกและเสริมสร้าง การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการด ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริ มให้ผู้เรียน 
มีทักษะในการอยู่ร่วมและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมท้ังมีจิตสาธารณะในการอุทิศและบ าเพ็ญประโยชน์สังคม
ชุมชน ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายคุณภาพที่ประกอบด้วย 
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    ๑) การส่งเสริมกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ๒) การส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
    ๓) การส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
    ๔) การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพในแขนงต่างๆ 
    ๕) การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุนทรียภาพ และส่ิงแวดล้อม 
  ๔.๓.๔ ด้านที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
   สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและด าเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   ๔.๓.๔.๑ ประเด็น : คุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน   
    สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และด าเนินการเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยด าเนินการตามแนวทางท่ี  กห. ก าหนด 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ ศธ. ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมาย
คุณภาพที่ประกอบด้วย 
    ๑) การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและจัดท าแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๒) การด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
    ๓) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   
    ๔) การจัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน   
    ๕) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพภายใน
และผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
   ๔.๓.๔.๒ ประเด็น : การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
    สถานศึกษามีการพัฒนาและด าเนินการปรับปรุงกลไกและกระบวนการต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หรือเพื่อให้ตรงตามความต้องการของ กห. 
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ ความต้องการ/ความคาดหวังของหน่วยผู้ใช้ผลผลิต ปัจจัยแวดล้อม  
ทางการศึกษา ฯลฯ ท้ังนี้ สถานศึกษาควรก าหนดเปูาหมายคุณภาพที่ประกอบด้วย 
    ๑) การทบทวนผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  
เพื่อแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเปูาหมายหรือ  
เพื่อผลลัพธ์ท่ีเป็นเลิศ 
    ๒) การวัดระดับการพัฒนาของประเด็นคุณภาพ  
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๕. แนวทางการบริหารคณุภาพในสถานศึกษา 
 
 เนื่องจากการปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี และกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ ส่ี  เป็ นการประ เมินแนวใหม่ ท่ี เ ป ล่ียน แปลงจากการนับ เอกสารแ ล้ว ให้คะแนน  
เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ ด้วยผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน   
เน้นการเก็บข้อมูลท่ีหลากหลาย เช่นการสัมภาษณ์ การสังเกต การสืบค้นข้อมูลหลายแหล่ง แล้วน าข้อมูล 
มาวิเคราะห์/สังเคราะห์ และเสนอแนวทางการพัฒนา  ท้ังนี้สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกแห่ง  
มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา ตามระบบราชการ มีโครงสร้างการจัดหน่วยงานและระบบบริหารหลายช้ัน  
ดังนั้นระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีผ่านมา จึงแบ่งเป็นช้ันแบบการบริหารจัดการศึกษาตามระบบราชการ 
ท่ีเน้นการตรวจสอบเอกสาร  ซึ่งได้ใช้รูปแบบนี้มายาวนานในการประเมิน ๓ รอบแรก การปฏิรูประบบการ
ประเมินภายนอกรอบส่ี ท่ีเป็นการประเมินเชิงคุณภาพ จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารคุณภาพภายใน
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมในภาพรวม  เพื่อให้การเตรียมการสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม
รองรับการประเมินภายนอกแนวใหม่ จึงมีข้อเสนอแนะส าหรับการบริหารคุณภาพของสถานศึกษา  
เป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม : ระดับปริญญาโทขึ้นไป/ระดับปริญญาตรี /ระดับขั้นพื้นฐาน/ 
ระดับอาชีวศึกษา 
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 ๕.๑ ส านักงานประกันคุณภาพระดับสถานศึกษา 
  ๕.๑.๑ จัดท านโยบายคุณภาพการศึกษา 
  ๕.๑.๒ จัดท าแผนงาน/โครงการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก 
  ๕.๑.๓ จัดท าคู่มือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
  ๕.๑.๔ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน เป็นระยะ 
  ๕.๑.๕ แต่งต้ังคณะประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา เพื่อประเมินสถานศึกษาตามกรอบแนวทาง 
การประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ๔ ด้าน แบบ peer review ประกอบด้วย 
   ๕.๑.๕.๑ ผู้ประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด (ตามค าสั่ง กห.) ซึ่งผ่านการอบรมจาก สมศ. 
   ๕.๑.๕.๒ ผู้บริหารสถานศึกษาระดับเดียวกัน 
   ๕.๑.๕.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ ด้านวิชาการทหาร และการสร้างผู้น า 
  ๕.๑.๖ สรุปประเด็นจากรายงานผลการปฏิบัติงานของส่วนการศึกษา ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียนฯ 
(แล้วแต่กรณี) เพื่อเขียนรายงานประจ าปีให้อยู่ในกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม ๔ ด้าน ส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา 
  ๕.๑.๗ ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมท้ังอ านวย
ความสะดวกคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  บันทึก และสรุปข้อมูล แก้ไข จัดส่งรายงานผล 
การประเมินตนเอง (Self Assesment Report : SAR) ระดับสถานศึกษา 
  ๕.๑.๘ แก้ไข SAR ตามท่ีคณะกรรมการประเมินฯ เสนอแนะ แล้วส่งให้สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ   
พร้อมท้ังน าข้อมูลข้อเสนอแนะ ปูอนกลับให้ผู้บริหารปรับนโยบายการพัฒนาประจ าปถีัดไป 
  ๕.๑.๙ กิจกรรมอื่นท่ีเหมาะสมและสร้างสรรค์ ไม่เป็นภาระต่อการบริหารภายในหน่วย เช่น  
จัดท าระบบสารสนเทศเพื่อเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลของ สปท. ในการส่ง SAR ซึ่งจะน าไปเช่ือมต่อกับฐานข้อมูล
ของ สมศ. 
  ๕.๑.๑๐ การประ เมิ น ด้ าน ท่ี  ๔  ร ะบบการประ กั น คุณภาพภาย ใน ท่ีมี ป ร ะ สิทธิ ภ าพ  
มี ๓ องค์ประกอบหลักในการพิจารณา ได้แก่  ความเหมาะสมของระบบประกันคุณภาพภายใน 
ของส่วนการศึกษา/ส่วนวิชาทหาร/กรมนักเรียน ความน่าเชื่อถือของระบบประกันคุณภาพ และการประกัน
คุณภาพภายในช่วยพัฒนาคุณลักษณะพึงประสงค์ของนักเ รียนให้เ กิดคุณลักษณะพึงประสงค์ที่
กระทรวงกลาโหมต้องการ  (คุณลักษณะผู้น า และวิชาการทหาร  คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี ๒๑ (3Rs 8Cs)) และคุณลักษณะทางวิชาการ (ความรู้และทักษะท่ีสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตรและบรรลุเปูาประสงค์ของกระทรวงกลาโหม) อย่างไร ซึ่งการบริหารของหน่วยปฏิบัติการ 
จะท าให้เกิดผลงานท่ีได้จากห้องเรียน และเป็นหน่วยหลักในการสร้างคุณลักษณะและทักษะต่างๆ ซึ่งผลงาน
เหล่านี้จะเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์และข้อมูลส าคัญของคุณภาพผู้เรียน (ด้านท่ี ๑) และการจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ด้านท่ี ๓) ส าหรับการบริหารจัดการศึกษา (ด้านท่ี ๒) เป็นหน้าท่ีของผู้บริหาร
ระดับสูง คณะกรรมการจะเก็บข้อมูลท่ีกองบัญชาการหรือส่วนบริหารเป็นส าคัญ 
 ๕.๒ ส านักงานประกันคุณภาพระดับส่วนการศึกษา (ถ้ามี/แล้วแต่กรณี) 
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  ๕.๒.๑ สร้างระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีมาตรฐานขั้นต่ า คือ (๑) หลักสูตร  
(๒) กระบวนการเรียนการสอน  (๓) นักเรียนทหาร  (๔) ครูอาจารย์  (๕) ปัจจัยเก้ือหนุน  และ  
(๖) คณะกรรมการก ากับมาตรฐาน ซึ่งส่วนการศึกษา/ส่วนวิชาทหาร/กรมนักเรียนฯ ร่วมกับกองวิชา  
สร้างเกณฑ์การวัดและวิธีประเมินเอง (ระดับสถานศึกษาใช้ข้อมูลนี้ประเมินตามกรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ๔ ด้าน) 
  ๕.๒.๒ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน เป็นระยะ 
  ๕.๒.๓ ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตามบริบทของกองวิชา ประเมินท้ังเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ หรืออาจพิจารณาตามองค์กรวิชาชีพ 
  ๕.๒.๔ เขี ยน ราย งานผลการปฏิบั ติ ง าน ตามระบบประกัน คุณภาพการ ศึกษาภายใน 
ของส่วนการศึกษา/ส่วนวิชาทหาร/กรมนักเรียนฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ประกันคุณภาพระดับสถานศึกษาสามารถ
น าไปสรุปเขียน SAR ระดับสถานศึกษาได้   
  ๕.๒.๕ วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลปูอนกลับให้ผู้บริหารเพื่อปรับแนวทางปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาในปีถัดไป 
 ๕.๓ ระดับกองวิชา/แผนก/ภาควิชา (ถ้ามี/แล้วแต่กรณี) 
  ๕.๓.๑ จัดท าระบบและกลไกภายใน กองวิชา/แผนก/ภาควิชา ให้สอดคล้องกับบริบท มีมาตรฐานขั้นต่ า 
๖ มาตรฐาน (เหมือน ๕.๒.๑) 
  ๕.๓.๒ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินภายในเป็นระยะ 
  ๕.๓.๓ ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน จัดตามบริบทตนเอง หรือตามองค์กรวิชาชีพ 
  ๕.๓.๔ วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลปูอนกลับ เพื่อแก้ปัญหาและปรับการบริหาร 
  ๕.๓.๕ เขียน SAR ส่ง ส่วนการศึกษา/ส่วนวิชาทหาร/กรมนักเรียนฯ 
 ๕.๔ สถานศึกษา  
  สามารถจัดส่วนรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ตามความจ าเป็นเหมาะสม เพื่อให้เป็น
เครื่องมือของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้บริหารคุณภาพของสถานศึกษา ท่ีสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียน
ให้เป็นไปตามความต้องการของกระทรวงกลาโหม คือ สร้าง/หล่อหลอมให้เกิดคุณลักษณะพึงประสงค์ที่
กระทรวงกลาโหมต้องการ (คุณลักษณะผู้น า และวิชาการทหาร) และคุณลักษณะทางวิชาการ (3Rs 8Cs)   
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๖. ความคิดรวบยอดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

หน้าที่ สนง.ประกันระดับสถาบัน 
ด าเนินการตามแผนประกันฯ ก ากับ
ดูแล ติดตาม ประเมินผลภายใน
ระดับสถาบัน 
(ประเมิน 4 ด้านระดับสถาบัน 
โดยกรรมการที่ต้ังมาจากภายใน
ร่วมกับต้นสังกัด สามารถประเมิน
แบบ peer review ได้) 

หน้าที่ สนง.ประกันระดับส่วน 

ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผลภายใน
ระดับกองวิชา/แผนก ตามมาตรฐาน

ผู้บริหารสถานศึกษา (ด้านที่2)  
ด าเนินการตามวิสัยทัศน์/แผนการ
ศึกษาของสถาบัน ก ากับดูแล ติดตาม 
ประเมินผลโครงการต่างๆ (หลักฐาน
คือโครงการต่างๆ) 

ผู้บริหารส่วน ช่วยดูแลโครงการที่รบั
มอบหมาย ก ากับดูแล ติดตาม 
ประเมินผลโครงการต่างๆ ที่ส่วน
ตนเองได้รับมอบหมาย 

ประเมินคุณภาพภายนอก (กรรมการจาก สมศ./ต้นสังกัด/
ผู้บริหารสถานศึกษาอื่น) ประเมิน (4 ด้าน ตามตัวบ่งชี้ของ
สถานศึกษา)  โดยใช้ข้อมูลที่เกิดเป็นผลงาน จากการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา วัดเป็นโครงการและpeer review  
ลงเก็บข้อมูลผลการปฏิบั ติที่กอง วิชาหรือหน่วยปฏิบั ติ   
รวมทั้งตัวผลผลิตขององค์กร(ผู้เรียน/ผู้จบการศึกษา) 

ความเหมาะสม/ความเชื่อมั่น/ประสิทธิภาพ
ของการประกันคุณภาพภายใน 

เก็บข้อมูล 

มาประเมิน 3 ด้าน โดย QAภายนอก 

ประเมินใน 

ประเมินใน 

ข้อมู

ล 

ประเมินนอก 

ประเมินใน 

ข้อมู

ด้านที่1 
นายทหารสัญญาบัตร
ตามท่ีกองทัพต้องการ  
(3R 8C + ความต้องการ
ของกองทัพ) 
ผลเชิงประจักษค์ือ

เก็บข้อมูล ประเมินนอก 
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ค าอธิบาย 
ตรงกลาง : เป็นการบริหารการศึกษาภายในสถานศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษา ใช้แนวทางตามหลักปรัชญา 
  เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑. ก าหนดแผนการศึกษาประจ าปี ตามนโยบาย กห. สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  
และยุทธศาสตร์ชาติ  มีเปูาหมายในการผลิตนายทหารสัญญาบัตร/นายทหารประทวน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีใน กห. 
  ๒. ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดให้ต้องมี  ๑) โครงการเก่ียวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 
๒) โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  และ ๓) โครงการที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรของชาติ  ส่วนโครงการอื่นๆ แล้วแต่ความเหมาะสม 
  ๓. การมอบหมายโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษาให้กับหน่วยขึ้นตรง 
  ๔. มีการนิเทศ ติดตาม และประเมินโครงการเป็นระยะ 
ตรงด้านซ้ายมือ :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๑. ระดับสถานศึกษา : ก ากับดูแลระบบ/กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของระดับส่วน 
และระดับกองวิชา/แผนก (แล้วแต่กรณี)  ในการประเมินคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา จะประเมิน 
โดยพิจารณา ๔ ด้าน  ตามท่ี กห. ก าหนด ได้แก่ คุณภาพผู้เรียน  การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียน 
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และการประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ โดยวิธีประเมินแบบ  
peer review หรือ expert judgment ใช้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในการประเมิน 
เฉพาะด้านการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบไปด้วย ผู้ประเมินจาก  
กห. และหน่วยต้นสังกัด ผู้เช่ียวชาญภายนอก ร่วมกับคณะกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารภายในสถานศึกษา  
โดยเก็บข้อมูล ณ ส่วนต่างๆ ตามภาพ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในจะประเมินระดับคุณภาพ  
และวิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาแนวทางการพัฒนาของสถานศึกษาในขั้นต่อไป 



๔๒ 

 

 

 

  ๒. ระดับส่วน/ฝุาย/กอง (แล้วแต่กรณี) : สร้างกลไกคุณภาพในการประเมินกองวิชา/แผนก 
โดยสามารถสร้างมาตรฐาน ตัวบ่งช้ีและหลักเกณฑ์ในประเด็น หลักสูตร ผู้เรียน อาจารย์ กระบวนการ 
เรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน การวัดผล และกรรมการก ากับมาตรฐาน โดยต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายใน ส่วน/ฝุาย/กอง ประเมินกองวิชาต่างๆ (แล้วแต่กรณี) 
  ๓. ระดับกองวิชา/ภาควิชา/แผนก (แล้วแต่กรณี)  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดคุณลักษณะพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามท่ีกระทรวงกลาโหมต้องการ จึงเกี่ยวกับหลักสูตร ผู้เรียน 
อาจารย์ กระบวนการเรียนการสอน ปัจจัยเกื้อหนุน การวัดผล และกรรมการก ากับมาตรฐาน ดังนั้นหลักฐาน
เชิงประจักษ์จะอยู่ ท่ีกองวิชาหรือหน่วยปฏิบัติเป็นหลัก ภายในกองวิชาเองสามารถประเมินตนเองระดับ 
กองวิชา/แผนก 
ตรงด้านขวามือ : เป็นการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ./สปท.และหน่วยต้นสังกัด มาพร้อมกัน 
  ๑. หลังจากประเมินคุณภาพภายในระดับสถานศึกษา ๔ ด้าน  เขียนรายงานการประเมินตนเอง
ระดับสถานศึกษา ส่งให ้สปท. สรุปประเด็นติดตามส่ง สมศ. เพื่อเป็นข้อมูลเบ้ืองต้น 
  ๒. สมศ. แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน : ผู้แทน สมศ. /ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านจาก กห. /ผู้บริหาร
สถานศึกษา 
  ๓. คณะกรรมการฯ วิเคราะห/์สังเคราะห์ ให้ระดับคุณภาพการศึกษา และหาแนวทางการพัฒนาการศึกษา 

ผลการประเมินของคณะกรรมการฯ ภายใน = ผลการประเมินคณะกรรมการฯ ภายนอก 
แสดงให้เห็นว่า ระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เหมาะสม  น่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาสามารถขับเคล่ือนการประกันคุณภาพการศึกษาได้ด้วยตัวเอง ภายใต้การก ากับดูแลของ กห. และ
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

 ๗.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ๗.๑.๑ การประกันคุณภาพการศึกษา คือ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาท่ีสถานศึกษาจัดขึ้น เพื่อให้ เกิดความเช่ือมั่นให้แก่ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และบรรลุเปูาประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล 
  ๗.๑.๒ สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  
พร้อมท้ัง จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่ ง คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้  จัดท ารายงานประจ าปี (Annual Report) เพื่อช้ีแจงผลการปฏิบัติงาน   
  ๗.๑.๓  รายงานประจ าปี (Annual Report) เป็นเอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์ 
นโยบาย กลยุทธ์ แผนงานของสถานศึกษา  โดยอาจมีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดใน
คู่มือประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งยังไม่ต้องประเมินผลเปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์แต่ละตัวบ่งช้ี 

๗. แนวทางและกระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 



๔๓ 

 

 

 

  ๗.๑.๔  สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ติดตามผลการด าเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และส่งรายงานผล  
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี   
  ๗.๑.๕ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นเอกสารแสดงผล
การประเมินคุณภาพการบริหารการศึกษา ซึ่งพิจารณาตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ีในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา เป็นผลรวมของการด าเนินงานประจ าปี (รายงานประจ าปี) และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งต้องส่งเอกสารนี้ 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานก ากับดูแลสถานศึกษา ท้ังในระดับกองทัพและระดับกระทรวงกลาโหม 
 ๗.๒ การประเมินคุณภาพภายนอก 
  เมื่อสถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ส่งให้หน่วยงาน    
ต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษาแล้ว  หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 
จัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมประเด็นต่างๆ ท่ีต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ให้กับ สมศ. 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก  ให้ สมศ. ด าเนินการประเมินผลและติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตาม
ตรวจสอบดังกล่าว พร้อมข้อเสนอแนะให้แก่สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป  
 

ผังแสดงกระบวนการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
 



๔๔ 

 

 

 

 

 
 

 

 ๗.๓ ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 



๔๕ 

 

 

 

  รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาเป็นการสรุปผลการจัดการศึกษาของ สถานศึกษา 
ท่ีสะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลส าเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ๔ ด้าน ประกอบไปด้วย 
คุณภาพของผู้เรียน การบริหารจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และระบบ 
การประกันคุณภาพภายในท่ีมีประสิทธิภาพ  ผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และระบุแนวทาง 
การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต  โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปี 
ท่ีผ่านมาให้ต้นสังกัดทราบ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป แนวทางการเขียน
รายงานการประเมินตนเองนี้จัดท าขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา โดยสรุปควรมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 
  ๗.๓.๑ ข้อมูลเบื้องต้นของสถานศึกษา ประกอบด้วย ภารกิจความรับผิดชอบของสถานศึกษา  
โครงสร้างการจัดหน่วย และสังกัดของสถานศึกษา วิสัยทัศน์/นโยบาย/กลยุทธ์ส าคัญในการบริหารการศึกษา 
ทรัพยากรบุคคล (ครูอาจารย์และบุคลากรสนับสนุน) ทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา  จ านวนและประเภท 
ของผู้เรียนคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม ฯลฯ  
  ๗.๓.๒ สรุปผลการด าเนินงาน (พิจารณาตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม) ควรมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย 
   ๗.๓.๒.๑ ด้านที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน เช่น การบรรลุเปูาหมายคุณภาพตามท่ีสถานศึกษา
ก าหนดวิธีการ/กระบวนการประเมินคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษา คุณลักษณะส่วนบุคคล (ตามเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ) คุณลักษณะทางทหาร (ตามข้อก าหนดของกระทรวงกลาโหมและสถานศึกษา) ความรู้
ความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานทางทหารในแขนงท่ีเกี่ยวข้อง ฯลฯ 
   ๗.๓.๒.๒ ด้านท่ี ๒ การบริหารจัดการศึกษา วิสัยทัศน์การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 
เปูาหมายการจัดการฝึกศึกษา แผนการปฏิบัติงานประจ าปี ด าเนินการตามแผนการศึกษา การก ากับดูแล 
ติดตาม ประเมินผลโครงการต่างๆ  สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทาง 
และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  มีการพัฒนาหลักสูตรท้ังด้านวิชาการ ด้านการสร้างผู้น า และด้าน
ความสามารถทางทหาร มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนา
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ/วิชาชีพ  วางแผน/จัดการให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมท้ังให้บุคลากรทุกระดับได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และให้โอกาสแสดงความคิดเห็นเพื่อมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ  และสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๗.๓.๒.๓ ด้านที่  ๓ การจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้ เ รียนเป็นส าคัญ  สถานศึกษา 
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรระเบียบการศึกษาท่ีก าหนด ท้ังทางด้านการทหาร  
การสร้างผู้น า ด้านวิชาการ และด้านพลศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด 
แสวงหาความรู้  และเช่ือมโยงบูรณาการสาระการเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ การจัดการเรียนการสอน  
และการฝึกท่ีสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของกองทัพ มีการประเมินผลการเรียนรู้และการฝึก 
ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานและสอดคล้องกับลักษณะของการเรียนรู้ รวมท้ังพัฒนาสาระวิชาและการเรียน
การสอนให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยผู้ใช้   



๔๖ 

 

 

 

   ๗.๓.๒.๔ ด้านท่ี ๔ การประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  สถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและด าเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายในท่ีสอดคล้องกับบริบทของหน่วยทางการศึกษาภายใน
สถานศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การควบคุมคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
  ๗.๓.๓ ผลการด าเนินงานปัญหา/อุปสรรค แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ  
ประกอบด้วย ปัจจัยท่ีของความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน  ปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงาน (ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน งบประมาณ ความร่วมมือของบุคลากร ความพร้อมของทรัพยากร 
เป็นต้น)  ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาท่ีต้องการให้หน่วยต้นสังกัดให้การสนับสนุน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 

 

 

 

 

 ๘.๑ กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย    
  การประกันคุณภาพการศึกษาจะบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย ต้องอาศัยความร่วมมือ 
จากทุกฝุาย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ต้องท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการ เป็นหน่วยประสานความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เป็นผู้สนับสนุน ช่วยเหลือหน่วยในสถานศึกษา เพื่อให้ทุกฝุายเห็นชอบ ร่วมกันตกลงใจ บูรณาการ 
ให้เกิดคุณภาพมาตรฐานจริง  
 ๘.๒ การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เน้นการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน   
  การประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ มุ่งเน้นการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนหรือ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเข้าใจกระบวนการเปล่ียนแปลงนี้ ทบทวนและพิจารณาปรับตัว 
รวมท้ังปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ให้สอดคล้องและบรรลุตามเปูาประสงค์ของ
กระทรวงกลาโหม 
 ๘.๓ การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
  เอกสารต่างๆ เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพจริง เพื่อพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงาน   
โดยการประกันคุณภาพภายใน  เน้นการควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนางานและปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
และบรรลุเปูาประสงค์ของกระทรวงกลาโหมและสถานศึกษา  การจัดท าเอกสารในการปฏิบัติงานจึงไม่ใช่ 
เพื่อรับการประเมิน ต้องไม่สร้างภาระงานด้านเอกสารท่ีไม่จ าเป็น การประเมินคุณภาพภายนอกเน้นประเมิน
ความสอดคล้องและประสิทธิภาพของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาท่ีสร้าง/สนุบสนุนให้เกิด
คุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนท่ีกระทรวงกลาโหมต้องการ  วิธีประเมินเชิงคุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ  
Expert Judgement ใช้การพูดคุย สังเกตุ พิจารณาองค์รวมจากผู้เกี่ยวข้องและหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 

-------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 

๘. การพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 



๔๘ 

 

 

 

ภาคผนวก 
 
๑. กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบังคับ นโยบาย ที่เก่ียวข้อง 
 ๑.๑ ร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 
 กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑.๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
 ๑.๓ กฎกระทรวง ว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๔๖ 
 ๑.๔ กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๑.๕ กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
 ๑.๖ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
 ๑.๗ กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
 กระทรวงกลาโหม 
 ๑.๘ ค าส่ัง กห. (เฉพาะ) ท่ี ๓๖/๔๔ ลง ๒๐ มี.ค.๔๔ เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันการศึกษา กห. 
 ๑.๙ ค าส่ัง กห. (เฉพาะ) ท่ี ๒๒๐/๔๕ ลง ๒๐ ก.ค.๔๕ เรื่องนโยบายด้านการศึกษา กห. 
 ๑.๑๐ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัด กห.  
พ.ศ.๒๕๕๖ 
 ๑.๑๑ ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร 
พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๑.๑๒ ค าส่ัง กห. (เฉพาะ) ท่ี ๔๔๕/๕๙ ลง ๒๑ พ.ย.๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ 
 กองทัพไทย 
 ๑.๑๓ ค าส่ัง ทท. (เฉพาะ) ท่ี ๕๕/๕๑ ลง ๑๘ เม.ย.๕๑ เรื่องนโยบายการศึกษาของกองทัพไทย 
 ๑.๑๔ ระเบียบ ทท. ว่าด้วยคณะกรรมการศึกษา ทท. พ.ศ.๒๕๕๘   
 ๑.๑๕ ค าส่ัง ทท. (เฉพาะ) ท่ี ๒๕๖/๕๙ ลง ๒๔ พ.ย.๕๙ เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อบูรณาการงาน 
ด้านการศึกษาและวิจัยพัฒนาของ ทท.   
 เอกสารคู่มือ 
 ๑.๑๖ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ พ.ศ.๒๕๕๐ ยศ.ทหาร บก.ทหารสูงสุด 
 ๑.๑๗ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๕๔  
สปท.บก.ทท. 
 ๑.๑๘ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษ าของกองทัพ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  
พ.ศ.๒๕๕๔  สปท.บก.ทท. 



๔๙ 

 

 

 

 ๑.๑๙ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ 
พ.ศ.๒๕๕๕ สปท.บก.ทท. 
 ๑.๒๐ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พ.ศ.๒๕๕๕ สปท.บก.ทท. 
 ๑.๒๑ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๕๙  
สปท.บก.ทท. 
 ๑.๒๒ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๙  
สปท.บก.ทท. 
 
๒. กรอบการพิจารณาและก าหนดระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๑ พ.อ. ดร. สุรัต แสงสว่างด ารง.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
ของกองทัพไทย : Development of an Internal Quality Assurance System for Higher Education 
Institutions the Royal Thai Armed Forces.  พยาบาลทหารบก ๑๑, ๒ (๒๕๕๓) : ๘๑-๙๐. 
 ๒.๒ สภาพการจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี ๒๕๕๖ : การผลิตบุคลากร.  กรุงเทพมหานคร : 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๕๘.  
 ๒.๓ มานิตย์  มุ่งมาตร.  สภาพและปัญหาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา  
สังกัดกระทรวงกลาโหม.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๗.     
 ๒.๔ ประกาศการปฏิรูประบบการประเมินคุณภาพกายนอกรอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) ตามมติ
คณะกรรมการบริหาร สมศ. ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๘ เมื่อ ๒๕ ส.ค.๕๘ 
 ๒.๕ ประกาศ ศธ. เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๙ ลง ๑๖ ก.ย.๕๙  
 ๒.๖ ประกาศ ศธ. เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของสถานศึกษา ลง ๑๑ ต.ค.๕๙  
 ๒.๗ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตร        
วิชาชีพชั้นสูง ลง ๒๖ ม.ค.๖๐  
 ๒.๘ หนังสือ กพ.ทหาร ลับมาก ท่ี กห ๐๓๐๖/๖๘ ลง ๗ มิ.ย.๖๐ เรื่อง รายงานข้อเสนอเพื่อการปรับปรุง
ระบบงานการศึกษาในภาพรวมของ กห.  
 ๒.๙ กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) สมศ. เมื่อ ๒๙ ก.ย.๖๐ 
 ๒.๑๐ พ.อ.หญิง ผศ. ขัตติยาพร  ค าอาจ.  การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน     
นายร้อยพระจุลจอมเกล้า.  นครนายก : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, ๒๕๖๐. 


