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การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย 
Development of an Internal Quality Assurance System for Higher 

Education Institutions of the Royal Thai Armed Forces 

พ.อ.ดร.สุรัต แสงสวางดํารง 

ทามกลางความหลากหลายของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยก็เชนเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นท่ัวๆไป ทําหนาท่ีผลิตกําลังคนระดับสูงใหกับสังคมและประเทศ โดยท่ีวัตถุประสงคสําคัญของ
สถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยนั้น คือการผลิตกําลังพลใหมีความพรอมในการปองกัน และพัฒนาประเทศ ตาม
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ปพุทธศักราช 2550 ความแตกตางของสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย
กับสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไปอื่นๆ คือ นอกจากจะตองใหการศึกษาดานวิชาการในระดับอุดมศึกษาเชนเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นแลวยังตองใหความสําคัญกับวิชาทหาร ท้ังนี้สามารถนิยาม ความหมายไดอยางชัดเจนตามพระบรม
ราโชวาทแหงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกลาเจาทรงพระราชทานแกนักเรียนนายรอย เมื่อ 
26 ธันวาคม พ.ศ.2452 ความวา 

“การทหารนั้นท่ีจะสําเร็จไปไดก็โดยท่ีมีผูบังคับบัญชาควบคุมใหพอแกการถึงแมวาเราจะมีพลทหารมากมายสักเทาใดก็ดีแต
ไมมีผูท่ีจะควบคุมทหารเหลานั้นเขาสนามรบทหารเหลานั้นก็ไมสามารถจะไดชัยชนะแกขาศึกไดเลยยอมตองอาศัย

นายทหารท่ีมีความรูมีสติปญญาสามารถท่ีจะนําสูชัยชนะไดและควบคุมบังคับบัญชาในเวลาปกติ ก็นายทหารนั้นจะไดมา
จากไหนเลาก็ตองไดมาจากโรงเรียนนายรอย คือจากพวกเจานี้เอง 

เพราะฉะนั้นเจาท้ังหลายจงต้ังอุตสาหพยายามในการเลาเรียนวิชาของตนใหดีเถิดเตรียมการท่ีจะทําหนาท่ีซึ่งสําคัญท่ีสุด ถา
พูดในทางทําการใหแกเจาแผนดินก็เปนการฉลองพระเดชพระคุณดีท่ีสุดยิ่งกวาอยางอื่นคือหนาท่ีปองกันความอิสรภาพของ

บานเกิดเมืองนอนของเรา” 
(เสนาศึกษา, พฤษภาคม-สิงหาคม 2550, 1) 

พระองคทรงกลาวถึงหนาท่ีของผูสําเร็จจากโรงเรียนนายรอย วาเปนนายทหารท่ีตองนําทหารเขาทําการรบใหไดชัยชนะแก
ขาศึกศัตรู เพื่อปองกันอิสรภาพของบานเมือง อันเปนการสนองตอพระคุณของแผนดินเกิด ซึ่งผูจะเปนนายทหารในฐานะท่ี
เปนบัณฑิตหรือท่ีเรียกวา นายทหารสัญญาบัตร จะสามารถทําหนาท่ีเชนนั้นได ตองอาศัยท้ังความรู และ สติปญญา ท่ี
สถาบันอุดมศึกษาท่ัวไปพึงฝกฝนใหกับบัณฑิต และท้ังยังตองมีคุณสมบัติอันเปนอัตลักษณท่ีพึงประสงคของกองทัพไทยดวย 
การท่ีสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยจะสามารถดําเนินงานเพื่อผลิตนายทหารสัญญาบัตรท่ีมีคุณภาพไดครบถวน ตาม
คุณลักษณะท่ีตองการ ท้ังท่ีเปนบัณฑิตระดับอุดมศึกษา และนายทหารท่ีเปนนายทหารอาชีพ ของกองทัพไดอยางแทจริง 
เปนท่ีเช่ือถือของสังคม และเปนท่ียอมรับสําหรับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในประเทศ และนานาประเทศไดนั้น จําเปนตองมี
ระบบการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ระบบประกันคุณภาพภายใน ตอง
ทําหนาท่ีในการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑ ท่ีจะตัดสินคุณภาพของผลผลิตของการจัดการศึกษา และการ
ดําเนินงานบริหารจัดการศึกษา ซึ่งประกอบดวย การจัดการเรียนการสอน การประเมินคุณภาพ และการใชผลการประเมิน
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เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานเพื่อใหไดผลผลิตตามมาต รฐานท่ีกําหนด และในขณะเดียวกัน ระบบการประกัน
คุณภาพภายในท่ีพัฒนาข้ึนใชนั้น ตองเปนแนวทางท่ีสําคัญสําหรับหนวยงานท่ีทําหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
ในการกําหนดมาตรฐานของบัณฑิตเฉพาะทางในสวนท่ีตางจากบัณฑิตท่ัวไปโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานอัตลักษณของทหาร
อาชีพท่ีบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันจะตองปฏิบัติงาน ซึ่งอัตลักษณท่ีตองการพิเศษนี้ หนวยงานท่ัวไป หรือแมแต
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีประกันคุณภาพภายนอกเชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) อาจเขาใจไดไมลึกซึ้ง จนถึงกับสามารถกําหนดมาตรฐานเฉพาะท่ีเปนอัตลักษณท่ีตองการของทหารไดอยาง
สมบูรณและครอบคลุมเทากับบุคลากรท่ีเกี่ยวของภายในสถานศึกษา และผูท่ีปฏิบัติงานในฐานะทหารอาชีพ 

จากการศึกษาระบบประกันคุณภาพภายในตาม คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพไทย 
พ.ศ. 2550 และคูมือการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบท่ี 2 
แสดงใหเห็นวา สถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย  ยังอิงมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีสอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาดังท่ีกลาวมาแลว  ทําใหการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เนนการ
รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเปนหลัก  ยังไมมีการพัฒนามาตรฐานในสวนท่ีเปนอัตลักษณของตนเองและ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีแสดงถึงระบบการเรียนการสอนและผลท่ีตองการในดานอัตลักษณ และ
ความเปนทหารอาชีพของบัณฑิต รวมท้ังยังขาดการนําสารสนเทศจากการประเมินภายในมาใชเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา 

เมื่อไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของกองทัพไทย พบวามีงานวิจัยท่ีศึกษาในชวงดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายนอกในระยะท่ีหนึ่ง ท่ีทําใหเห็นวา การดําเนินงานประกันคุณภาพของกองทัพไทยท่ีผานมา นั้น กองทัพยังไมมีระบบ
การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานท่ีเปนอัตลักษณของบัณฑิตทหารท่ีควรจะเปน  งานวิจัยไดเสนอแนะไว
สอดคลองกันวา กองทัพควรมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของกองทัพ รวมท้ังไดมีการศึกษาและเสนอระบบ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของกองทัพไวดวย  งานวิจัยท้ังหมดมี 3 เรื่อง ไดแก
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับโรงเรียนเหลาทัพ(ประอร สุนทรวิภาต ,2543)การพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับการศึกษาเฉพาะทางกองทัพเรือ(พงศเทพ จิระโร,2546) และการพัฒนานภานุภาพของ
กองทัพอากาศไทย(สุมิตร สุวรรณ,2545) งานวิจัยท้ังสามเรื่อง ทําในชวงการประกันคุณภาพรอบแรก ในชวงเตรียมรับการ
ประเมินจาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายนอกในรอบสอง ยังไมปรากฏวา กองทัพไดนําผลการวิจัยดังกลาวมาใชประโยชน แตกองทัพไทยโดย กรมยุทธ
ศึกษาทหารไดใชมาตรฐาน ตัวบงช้ี ของ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ท่ีใชสําหรับสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาโดยรวม เปนแนวทางจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษากองของกองทัพไทย พ.ศ.
2550 เพื่อรองรับการประเมินในรอบท่ี 2 เห็นไดชัดวา แมการประเมินรอบท่ีสอง กองทัพไทยยังคงใชมาตรฐานและตัวบงช้ี
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนจุดเนน นําการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยยังไมมีการพัฒนาดานอัตลักษณท่ีตองการของทหารอาชีพ
สําหรับบัณฑิตท่ีตองการสรางใหประเทศชาติ ท้ังยังไมมีการช้ีนําใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสามารถปรับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกใหสอดคลองกับภารกิจของการผลิตบัณฑิตของกองทัพ 
ตามท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตองการเห็นดวย 

เม่ือพิจารณา ในฐานะท่ีสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยเปนสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง มาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีใชใน
การประเมินคุณภาพภายใน จะตองประกอบดวยมาตรฐานและตัวบงช้ีท่ีแสดงถึงกระบวนการและผลผลิตท่ีแสดงถึงอัต
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ลักษณและมาตรฐานสากลของสถาบันเฉพาะทาง ซึ่งในท่ีนี้คือ อัตลักษณของความเปนทหารอาชีพ  ท้ังในดาน
กระบวนการกลอมเกลาผูเรียน และลักษณะท่ีพึงประสงคของบัณฑิตทหารดวย ซึ่งหัวใจของการประกันคุณภาพการศึกษา
คือการนําผลการประเมินคุณภาพไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ถาเปรียบการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีกองทัพดําเนินงานอยู อาจอธิบายไดดวยโมเดลประเมินของไทเลอรนั่นคือ การประเมินผลลัพธโดยไมสามารถ
อธิบายไดวา ผลนั้นไดหรือไมไดตามท่ีคาดหวังไวลวงหนาเพราะอะไร ทําใหปราศจากสารสนเทศพื้นฐานท่ีจะเปนประโยชน
ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลลัพธ เห็นไดชัดเจนวา การประกันคุณภาพภายในท่ีใชอยูยังมุงผลสัมฤทธิ์  ขาดปจจัยสําคัญ 
คือกระบวนการ หรือ การปฏิบัติ และการนําผลการประเมินไปพัฒนาใชประโยชน 

ระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยท่ีพัฒนาข้ึนนี้จึงเปนหลักประกันไดวา นายทหาร
สัญญาบัตรหลักของกองทัพไทยท่ีผานระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย จะสามารถ
ดํารงอัตลักษณของสถาบันกองทัพไทย ตามมาตรฐานของสถาบันทางทหาร มีความเปนทหารอาชีพมีมาตรฐานการศึกษา 
มีอัตลักษณ มีมาตรฐานสากล ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 โดยยึดหลักการสําคัญวา การประกัน
คุณภาพภายในเปนหัวใจของการประเมินคุณภาพภายนอก งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยฉบับนี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ของกองทัพไทย และเพื่อประเมินคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของ กองทัพไทย 

วิธีดําเนินการวิจัยแบงออกได 2 ระยะไดแก 

ระยะท่ี 1 เปนการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในฯ แหลงขอมูลประกอบดวย เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และแหลงขอมูลบุคคลท่ีเลือกอยางเจาะจง ไดแก ผูบัญชาการสถาบันอุดมศึกษาของ
กองทัพไทย จํานวน 4 คน ผูแทนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม 1 คน ผูแทนจาก สมศ. 1 คน กรรมการดานการประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย จํานวน 22 คน บุคลากรท่ีไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยจํานวน 83 คน คณาจารยและบุคลากรดานการสนับสนุนการสอน
ในสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย จํานวน 32 คน ขาราชการและพนักงานจากกระทรวงตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน
จํานวน 51 คน และนักเรียนท่ีกําลังศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยในปการศึกษา 2552 จํานวน 60 คน 
ผูเช่ียวชาญดานประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษานอกสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย จํานวน 4 คนเครื่องมือ
ประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสังเกต แบบบันทึกประเด็นสัมภาษณและประเด็นสนทนากลุม และแบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยการสังเกตอยางมีสวนรวม การสัมภาษณ การสนทนากลุม และเทคนิคเดลฟายวิเคราะหขอมูลดวย
คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มัธยฐาน พิสัยระหวางควอไทล และการวิเคราะหเนื้อหา  

ระยะท่ี 2 การประเมินคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในฯ แหลงขอมูลเลือกอยางเจาะจงประกอบดวย ผูแทน
สถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย จํานวน 9 คน และผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ของกองทัพไทย จํานวน 17 คน เครื่องมือท่ีใชประกอบดวยแบบบันทึกประเด็นสนทนากลุม และแบบสอบถาม เก็บ
รวบรวมขอมูลดวยการสนทนากลุมและใหตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหเนื้อหาการวิจัยคนพบวา สภาพการประกันคุณภาพภายในของกองทัพไทยในปจจุบันเนนการรับตรวจจาก สมศ.
ขาดข้ันตอนสําคัญท่ีสุดในระบบประกันคุณภาพคือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามอัตลักษณสถาบันระบบ
ประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยท่ีพัฒนาข้ึน จะเปนหลักประกันไดวา นายทหารสัญญา
บัตรหลักของกองทัพไทยท่ีผานระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอดุมศึกษาของกองทัพไทย จะสามารถดํารงอัต
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ลักษณของสถาบันกองทัพไทย ตามมาตรฐานของสถาบันทางทหาร มีความเปนทหารอาชีพมีมาตรฐานการศึกษา มีอัต
ลักษณ มีมาตรฐานสากล  

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีโครงสรางของระบบ ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 3 สวน คือ 
กระบวนการทํางานของระบบ กลไกของระบบ และเกณฑคุณภาพ นอกจากนั้น มีระบบยอย ท่ีใชในการจัดการเรียนการ
สอน อีก 6 ระบบ มีรายละเอียดดังนี้  

กระบวนการทํางานของระบบ ประกอบดวยการวางแผนประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย 
การนิเทศงานประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย การดําเนินการตามแผนประกันคุณภาพ
ภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย 
การนําผลจากการประเมินท้ังภายในและภายนอกไปปรับปรุงพัฒนา ใชประโยชน และการประเมินระบบประกันคุณภาพ
ภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย  

กลไกของระบบ  ประกอบดวย คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย 
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในของเหลาทัพคณะกรรมการควบคุมคุณภาพภายในของสถาบัน และหนวยงานยอย
ในสถาบัน ทรัพยากร ระเบียบ กฏเกณฑ มาตรการ ขอบังคับ แนวปฏิบัติ และคูมือประกอบระบบประกันคุณภาพภายในฯ 
มาตรฐาน และเกณฑคุณภาพภายใน  ประกอบดวยมาตรฐานท่ีใชเพื่อตัดสินคุณภาพของผลลัพธของสถาบันอุดมศึกษา
ของกองทัพไทยซึ่งเปนการบูรณาการมาตรฐานบัณฑิตอุดมศึกษาท่ัวไปและมาตรฐานดานทหาร ประกอบดวยมาตรฐาน 8
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐานนักเรียนเตรียมทหาร มาตรฐานนักเรียนนายรอยใหม มาตรฐาน
นักเรียนอาวุโส มาตรฐานนักเรียนฝกบังคับบัญชา มาตรฐานการฝก มาตรฐานดานกีฬา มาตรฐานนายทหารใหม เกณฑ 
พิจารณาจากพัฒนาการท่ีเพิ่มข้ึนของ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การปฏิบัติตน การปฏิบัติหนาท่ี ความซื่อสัตยสุจริต 
จงรักภักดี และกําหนดโดยมติคณะกรรมการ ฯ 

องคประกอบการประกันคุณภาพภายใน จํานวน 5 องคประกอบ 16 ตัวบงช้ี คือ 

องคประกอบท่ี 1 องคประกอบดานวิชาการ วิชาทหาร การวิจัย และบริการ 
ตัวบงช้ีท่ี 1 กําหนด ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค แผนการฝกศึกษา การสนับสนนุ (สกอ.) 
ตัวบงช้ีท่ี 2 รอยละการบรรลุเปาหมายตามตัวบงช้ีการปฏิบัติงานท่ีกําหนด (กพร.) 
ตัวบงช้ีท่ี 3 สนับสนุนใหบุคลากรทําการวิจัยเพื่อ พัฒนาการฝก ศึกษา การ สนับสนุน พัฒนาตนเองและสถาบัน (สมศ.) 

องคประกอบท่ี 2 องคประกอบดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และแบบธรรมเนียมทหาร 
ตัวบงช้ีท่ี 1 มีระบบกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย(สมศ) 
ตัวบงช้ีท่ี 2 ปลูกฝง อุดมการณทหารอาชีพ อยางตอเนื่องทุกข้ันตอนการฝกศึกษา (สกอ) 
ตัวบงช้ีท่ี 3 ประสิทธิผลในการพัฒนาเสริมสราง อัตลักษณทางทหาร (กพร) 

องคประกอบท่ี 3 องคประกอบดานการบริหารจัดการ การงบประมาณและ การพัฒนาองคกร 
ตัวบงช้ีท่ี 1 ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายใน (กพร) 
ตัวบงช้ีท่ี 2 กระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญท้ังดานการฝก ศึกษา กีฬา ประวัติศาสตรและการฝกปฏิบัติในสนาม 
เพื่อพัฒนาสถาบันไปสูองคการเรียนรู (สกอ. สมศ) 
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ตัวบงช้ีท่ี 3 มีระบบประกันความกาวหนาและการพัฒนาบุคลากรในสถาบัน (สกอ) 
ตัวบงช้ีท่ี 4 ความสามารถในการบริหารงบประมาณ (สกอ) 

องคประกอบท่ี 4 องคประกอบดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบงช้ีท่ี 1 มีระบบ กลไกการประกันคุณภาพนักเรียนใหม (สกอ) 
ตัวบงช้ีท่ี 2 มีระบบ กลไกการประกันคุณภาพนักเรียนอาวุโส (สมศ) 
ตัวบงช้ีท่ี 3 มีระบบ กลไกการประกันคุณภาพนักเรียนฝกบังคับบัญชา (กพร) 

องคประกอบท่ี 5 องคประกอบดานการปฏิบัติตน และคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 
ตัวบงช้ีท่ี 1 มีการจัดสภาพแวดลอม การบริการแกบุคลากรทุกระดับในสถาบัน (สมศ) 
ตัวบงช้ีท่ี 2 มีการจัดกิจกรรมโครงการท่ีครบถวนเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีคุณลักษณะของบัณฑิตผูเปนทหารอาชีพท่ี
เพียบพรอมดวยคุณสมบัติของคนดี (สกอ) 
ตัวบงช้ีท่ี 3 การดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การฝกปฏิบัติจริงในการดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
และ การบริหารอํานาจ(กพร) 
ระบบยอย ภายในระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย ประกอบดวย ระบบการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระบบรับนักเรียนข้ึนเหลา ระบบนักเรียนใหม การฝกและกีฬา ระบบนักเรียนอาวุโสการฝกและกีฬา 
ระบบนักเรียนฝกบังคับบัญชา การฝกและกีฬา ระบบควบคุมคุณภาพนายทหารใหม 

สามารถแสดงดวยแผนภาพเพื่องายตอความเขาใจดังนี ้
อุดมการณทหารอาชีพ (3) 
(Job Autonomy) 
ระดับการศึกษา(3) ระบบประกันคุณภาพภายในฯ (3)  ทหารอาชีพท่ีมีคุณภาพ (3) 
(Cognitive Ability) (Role Breadth) SIQA   (Job Performance) 

การฝก และ กีฬา (4) 

(Job-related skill) 

ขอเสนอแนะ เชิงนโยบาย 
กองทัพไทย ในดานการศึกษาสมควรรวม โรงเรียนนายรอยตํารวจไวในระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับ
สถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย เนื่องจากพื้นฐานการ กีฬา การฝก และอุดมการณมีความมุงหมายตรงกัน คือ อุทิศตน
เพื่อความผาสุก ของประชาชน ความมั่นคงของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

สามารถดําเนินการไดโดยกําหนดมาตรฐานดานความม่ันคง ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ของกองทัพไทย เปนกลไกหลักในการประกันการผลิตบุคลากรดานความม่ันคง จาก โรงเรียนนายรอย โรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายรอยตํารวจใหเปนไปตาม ระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษา
ของกองทัพ ไทย โดยการลงนามของรองนายกรัฐมนตรีดานความมั่นคง กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ นําระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย เปนแนวทางในการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับโรงเรียนนายรอย โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนาย
รอยตํารวจ  
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โรงเรียนนายรอย โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ พัฒนาตัวบงช้ี  ใหสอดคลองกับ
ระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยท่ีพัฒนาข้ึน โดยคํานึงถึงความแตกตางของสถาบัน
ในการกําหนดตัวบงช้ีดานวิชาการ 

ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ันตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีตอผูใตบังคับบัญชา ไมใชทําเพราะหนาท่ี กฎระเบียบ 
ขอบังคับ แตทําเพราะเขาใจและภูมิใจในการเปนทหารอาชีพ ตํารวจอาชีพ มีใจท่ีจะตองทํา รักและปรารถนาดีตอ
ผูใตบังคับบัญชา มุงมั่น ประพฤติปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชาโดยไมตอง ส่ัง สอน ประพฤติปฏิบัติ
ตนเปนตัวอยางท่ีดี ต้ังแตต่ืนนอน จนเขานอน บุคลากรของสถาบันมีความเขาใจตรงกันวา การประกันคุณภาพมิใชเปนการ
จับผิด มิใชเปนการประเมินเพื่อผลประโยชนตอผูใดผูหนึ่ง แตการประกันคุณภาพ เปนสามัญสํานึกของการตองการให
หนวยงาน สถาบันของตนไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในเปนหัวใจของ การประกัน
คุณภาพและการประเมินจากภายนอกถามีระบบประกันคุณภาพภายในดี การประเมินจากภายนอกยอมมีผลดีเชนกัน  
บุคลากรท่ีทํางานดานการประกันคุณภาพ ตองมีความรูและความเขาใจในเรื่อง หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับการ
ประกันคุณภาพเพราะ ทฤษฎีท่ีปราศจากการปฏิบัติ เปนความพิการ การปฏิบัติท่ีปราศจากทฤษฎี เปนความตาบอด
กองทัพไทยจึงตองใหความสําคัญในการใชบุคลากร และทฤษฎีท่ีเหมาะสม การประกันคุณภาพภายในเปนความรับผิดชอบ
ของทุกคน ทุกเวลาสามารถประเมินผลไดท้ัง กอน ระหวาง และหลังการปฏิบัติงานสามารถแสดงจุดเดน จุดท่ีตองทําการ
แกไขไดทันที 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย ครั้งนี้สามารถเปนแนวทาง
ในการวิจัยเพื่อความกาวหนาของการประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยไดดังนี้ ปญหาจาก
การวิจัยท่ีคนพบ สวนใหญ เปนเร่ืองความกลาหาญของผูวิจัยในการลงสูแกนท่ีแทจริงของปญหาการเขาใจปญหาท่ี
ถูกตองแทจริงนับเปนความสําเร็จข้ันแรกของการดําเนินงานวิจัยข้ันตอไป พึงระลึกเสมอวา กาวแรกของความสําเร็จในการ
ประเมินผลมิไดอยูท่ีการรวบรวมขอมูล หรือการพัฒนาเครื่องมือ แตอยูท่ีการเขาใจปญหา และสภาพแวดลอมอยางแทจริง  
ดังนั้นการ เขาใจปญหาและสภาพแวดลอมแทจริง จึงเปนแนวทางท่ีผูดําเนินการวิจัยตอไปควรพิจารณากอนดําเนินการวิจัย 
การวางแผน และการปฏิบัติตามแผนการวิจัยเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญรองลงมาจากการเขาใจปญหาและสภาพแวดลอม
แทจริง  

ผูดําเนินการวิจัยสวนมาก กังวลเกี่ยวกับผลลัพธมากกวาการดําเนินตามแผนการวิจัย การดําเนินการตาแผนการวิจัย อยาง
ตอเนื่องมีการแกปญหาและพัฒนาแผนและผลงานท่ีไดจากการดําเนินการวิจัยอยางสม่ําเสมอตอเนื่องเปนส่ิงท่ีจะกอใหเกิด
ขอคนพบจากการวิจัยได โดยผลการวิจัยเปนเพียงเปาหมายสุดทาย ถาสามารถดําเนินการตามแผนการวิจัยไดจริงยอมมี
ผลงานวิจัยท่ีไดขอคนพบใหมๆเพื่อนําไปพัฒนาใชประโยชนไดตอไป 

การดําเนินการวิจัยตอไปสมควรมีการดําเนินการวิจัยเจาะลึกในรายละเอียดดังนี้  

ระดับกองทัพไทย ควรทําการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย ใน
สภาพแวดลอมปจจุบันระดับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย ควรทําการวิจัยและพัฒนา ตัวบงช้ีใหเหมาะสมและรองรับ
ระบบยอยทุกระบบในระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยบุคลากรทางการศึกษา ควร
ทําการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันการศึกษาในกองทัพไทย ในระดับ ตํ่ากวาปริญญาตรี 
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และการศึกษาเฉพาะทางบุคลากรในสถาบันการศึกษาควรพัฒนา การวิจัยระเบียบปฏิบัติประจําเพื่อการพัฒนา
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสภาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง
กองทัพไทยควรทําการวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย ใหสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมปจจุบันและอนาคต 

 ความสัมพันธระหวาง อุดมการณทหารอาชีพ การศึกษาท่ีจําเปนระดับอุดมศึกษา การฝกพื้นฐานวิชาทหาร การ
กีฬา ระบบประกันคุณภาพภายใน และ บัณฑิตผูเปนทหารอาชีพ อยางมีเหตุผล เช่ือถือได เปนโครงสรางหลักของระบบ
ประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบ 16 ตัวบงช้ีรวม สามารถ
นําระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย เปนตนแบบ ( Model) สําหรับการศึกษาทุก
ระดับในกองทัพไทยสามารถ ตอบ แนวคิดการวิจัยไดวาบัณฑิตผูเปนทหารอาชีพ ตองการความสงางาม มั่นใจในสัจจะ 
ประสงคใหประชาชนมีความผาสุก นิยมวินัย พรอมอุทิศตนเพื่อชาติ ศาสนาพระมหากษัตริยเปนท่ีสุด 

“ความม่ันคงของชาติ คือภารกิจท่ี ไมสามารถยอมรับความผิดพลาดได” 
( No need significant for nation security.) 

 
 โลกนี้อยูไดดวยความเช่ือถือศรัทธา ทหาร เปนองคกรนําสังคมชาติสูงสุดทางดานความมั่นคง ธรรมชาติของ

ประชาชน คือ ผูตาม ฉะนั้น กองทัพไทยตองรักษา ความเช่ือถือความศรัทธาของประชาชนไวใหได ประชาชนจึงพรอมจะ

ทําตาม เพราะความเช่ือถือความศรัทธาท่ีคอยส่ังสม จะถูกแปลงเปนจินตภาพ จินตภาพของประชาชน จะถูกแปลงเปน 

"ความหวัง ” ตราบใดท่ีประชาชนยังมีความหวังวา ทหารคือท่ีพึ่งสุดทายท่ีไววางใจไดในการปองกันอิสรภาพของ

ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสรางความผาสุกใหประชาชนชาวไทย ตราบนั้น กองทัพไทยยอมมีความจําเปน

ท่ีตองดํารงอยูตอไป  

 ระบบประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทยเปนเคร่ืองมือเพียงประการเดียวท่ีจะ 

เปนหลักประกันในการสรางนายทหาร ท่ีมีความรู มีสติปญญา สามารถท่ีจะนําสูชัยชนะไดในยามสงคราม และควบคุม

บังคับบัญชาในเวลาปกติ สมกับเปนบัณฑิตผูเปนทหารอาชีพ เปน "ความหวัง” ของประชาชนชาวไทยไดอยางแทจริง 

 

 


	ระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย

