
 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
 
 
“...ผูที่เรียนสําเร็จจากสถาบันการศึกษาทางทหารเปนที่รับรองยกยองวา นอกจากจะมี

ความรูดี มีความสามารถสูงแลว  ยังไดรับการฝกอบรมบรมอยางเขมงวดในเร่ืองความมี
ระเบียบวินัยอีกดวย  ระเบียบวินัยนี้เปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับทุกคน  โดยเฉพาะทหาร  เพราะข้ึน
ช่ือวาเปนทหารแลวตองมีวินัย ทหารจะตองถือวินัยอยางเครงครัด  ทั้งวินัยทางกายทั้งวินัยทางใจ 
กลาวคือ จะตองประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยอันดีของทหาร และตองตั้งใจใหมั่นคง
แนวแนที่จะทําการทุกอยางที่พิจารณาเห็นชัดแลววาถูกตองเปนประโยชนและเปนธรรม ใหจริง
ใหจนสาํเร็จ  ดวยความรับผิดชอบและดวยความสุจริตจริงใจ  โดยมุงถึงผลอันพึงประสงคของ
การนั้นเปนสําคัญ  จึงขอใหทหารทุกนายไดสํานึกตระหนักในเร่ืองนี้ใหมาก  ระมัดระวังกายใจ
ใหมั่นอยูในวินัยเสมอทุกเมื่อ  จักไดเปนทหารที่แท ที่มีความรูความสามารถ ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี 
เปนที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป...” 
 
 
 

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 
ในพิธีพระราชทานกระบี่แกผูสําเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

 โรงเรียนนายเรอื และโรงเรียนนายเรืออากาศ 
ณ อาคารอเนกประสงค วังไกลกังวล  

วันพฤหัสบดีท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๔๖ 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะหนวยงานดานการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม ทําหนา ท่ี เปน “สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร” ตามคําสั่ ง
กระทรวงกลาโหม ท่ี ๖๙๓/๒๕๕๒ เรื่อง การดําเนินงานกิจการสภาการศึกษาวิชาการทหาร ลง ๗ กันยายน 
พ.ศ.๒๕๕๒ และมีหนาท่ีรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)  
ท่ี ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายดานการศึกษา กระทรวงกลาโหม ลง ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕  
 เพ่ือใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ เปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานวิชาชีพทหาร และมาตรฐานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ รวมท้ังบทเรียนท่ีไดจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกรอบสาม 
มาเปนกรอบในการพัฒนาและปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ โดยผานการพิจารณาและ
กลั่นกรองจากคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพระดับ
ปริญญาตรีข้ึนไป ตามคําสั่งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย (เฉพาะ) ท่ี ๑/๕๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพระดับปริญญาตรีข้ึนไป ลง ๑๙ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาของกองทัพ 
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพระดับปริญญาตรีข้ึนไป  
และผูมีสวนรวมในการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
 
 

 พลเอก 

      (สุภกิจ  นุตสถิตย) 
            ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ /  
           เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 

 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 หนา 
บทท่ี ๑ บทนํา 
 ความเปนมาและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑ 
 การประกันคุณภาพภายนอก ๗ 
 กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๐ 
 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ๑๓ 
 
บทท่ี ๒ การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
 ความเปนมาและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ ๑๕ 
 วัตถุประสงคการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ  ๑๗ 
  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ ๑๘ 
 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ  ๑๙ 
 การจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม ๒๐ 
 กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับปริญญาตรีข้ึนไป  ๒๓ 
 การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองทัพ  ๒๕ 
 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพและการประเมินคุณภาพ ๒๗ 
 ภายนอก   
  
บทท่ี ๓ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ  
 ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
 มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบนัการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ๒๘ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ๒๙ 
 คําอธิบายรายมาตรฐาน ตัวบงชี้ คาน้ําหนัก และเกณฑการประเมิน ๓๒ 
 แบบรายงานการประเมินตนเอง ๘๓ 
ภาคผนวก 
 ผนวก ก มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ  ๑๐๕ 
   ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
 ผนวก ข  กฎ คําสั่ง ระเบียบ และประกาศ ๑๓๓ 
 ผนวก ค  นิยามศัพท  ๑๘๐ 
 ผนวก ง การฝกศึกษาวิชาทหาร และการอบรมทางทหาร ๑๙๔ 
 ผนวก จ ประมวลรูปภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา ๑๙๘ 
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บทท่ี ๑  
บทนํา  

 

ความเปนมาและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 จากความเจริญของเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเปนกระแสของโลกาภิวัตน ทําใหสังคม ในยุคปจจุบันมี 
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว บุคคลในสังคมจําเปนตองพัฒนาศักยภาพใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 
สงผลใหระบบการจัดการศึกษาตองเรงพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหสามารถผลิตและเพ่ิมพูนศักยภาพ
บุคคลในสังคมใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา        
ซ่ึงประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใชเปนกลไก
ในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษา  
 สถาบันการศึกษาตางๆ ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน
เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ดังกลาว 
โดยดําเนินการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรา ๔๘ ท่ีกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซ่ึงเปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานตนสังกัด และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ   
และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวง 
แบงสวนราชการ กําหนดให สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียกชื่อยอวา สกอ. มีหนาท่ีพิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุน ทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตาม
กฎหมาย วาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ีเก่ียวของ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา จึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
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 ๑. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณ 
แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว  ซ่ึงคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ไดมีมติเห็นชอบ
กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)  
ซ่ึงตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๕ เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังใหมีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงาน 
ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาข้ึนในแตละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก และ
ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 
 หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ.๒๕๔๕ ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง โดยสาระสําคัญเก่ียวกับระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๔๕ ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง   
 ตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอกของการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ทําหนาท่ีหลัก ๒ ประการคือ ๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและ 
แนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ๒) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ประกอบดวย การประเมินคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลให
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ังเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 
และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 
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 ๑.๑ หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงพิจารณาจากประเด็น
ตอไปนี้ 
 ๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
 ๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในท่ีกําหนดไว 
 ๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 
 ๑.๒ วิธีการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้ 
 ๑) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานคณะกรรมการ
รับผิดชอบดําเนินการดานการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหนาท่ีพัฒนาบริหารและติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
เพ่ือใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและ
หลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
 ๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
 ๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
ขององคประกอบตางๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (๑) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (๒) คณาจารย
และระบบการพัฒนาคณาจารย (๓) สื่อสารศึกษาและเทคนิคการสอน (๔) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืน 
(๕) อุปกรณการศึกษา (๖) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (๗) การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (๘) องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 
 ท้ังนี้  ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
อยางตอเนื่อง 
 ในปจจุบัน สกอ. ไดพัฒนาระบบ CHE QA Online สําหรับเก็บรวบรวมขอมูล และ
ประเมินตนเอง โดยสงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online 
ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 
 ๑.๓ การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ระบบการประกันคุณภาพใหถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี 
คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสถาบัน หนวยงานตนสังกัด 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
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 ๑.๔ การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด 
 ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมท้ัง
เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

 ๒. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๒.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลองกับระดับ 
การพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาต ิ 
หรือเปนระบบเฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาข้ึนเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางาน
ท่ีเริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือให 
การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกัน 
แกสาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตการศึกษาท่ีมีคุณภาพ เชน ระบบ AUN – QA 
(ASEAN University Network – Quality Assurance) หรือระบบ Ed PEx (Education Criteria for 
Performance Excellence) หรือระบบท่ีสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง โดยผานการพิจารณาจากสถาบัน 
และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาเห็นชอบ 
 หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีดังตอไปนี้ 
 ๑. สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ 
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  
 ๒. เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปจจัยนําเขา  และ
กระบวนการซ่ึงสามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๓. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม ประกอบดวย 
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา ๒๕๕๗ 
  - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ  
จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน 
กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพ 
ทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของ 
กลุมสถาบัน ซ่ึงเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 
 ๔. ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๕. เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะ 
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพ่ือไมใหเปนการทํางานซํ้าซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 
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 ๒.๒ มาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑประเมินคุณภาพ 
 มาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา อยางไรก็ตามในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ยังตองดําเนินการใหดีตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 
 กําหนดตัวบงชี้เปน ๒ ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้           
 ๑) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้
เปน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต ๑ ถึง ๕ การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจํานวนขอและระบุวาผลการ
ดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบ ท่ีจะได ๑ คะแนน ใหถือวา
ได ๐ คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามท่ีได คณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการ
ประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆรวมกันกอนท่ีจะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนน
อยูระหวาง ๐ - ๕  
 ๒) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน 
คะแนนระหวาง ๑ ถึง ๕ โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้  
(ซ่ึงอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนด 
คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม ๕ ไว 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ นําไปใชเปนแนวทาง 
(Guideline) ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใตการ
กํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก  
๔ ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (๑) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (๒) พันธกิจ
ดานการวิจัย (๓) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (๔) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ  
สวนพันธกิจดานอ่ืนๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบัน 
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา รวมท้ังการบริหารจัดการไดท้ังหมด ซ่ึงสามารถชี้วัดคุณลักษณะท่ี 
พึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นได
ท้ังหมด 
 สําหรับการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัวบงชี้ท่ีเนนกระบวนการจะตองมีการประเมิน 
ผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงชี้กระบวนการดังกลาวดวย (process performance) ซ่ึงไดกําหนด
หลักการพัฒนาไวดังนี้ 
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 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย ๖ องคประกอบ 
ไดแก องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต องคประกอบท่ี ๓ นักศึกษา 
องคประกอบท่ี ๔ อาจารย องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู เรียน และ
องคประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนุนการเรยีนรูตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ครอบคลุมเรื่องการสงเสริม พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย 
ตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) 
ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตาง ๆ 
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจาก
การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย ๕ องคประกอบไดแก 
องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพ่ือสนับสนุน 
การจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรท่ีคณะดูแล รวมท้ัง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา  
การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ไดแก 
องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยดานกายภาพดานวิชาการ  
ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกัน
คุณภาพภายในภาพรวม 
 จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพ่ือการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบันใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ 
แตละคณะ และภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและ
มาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอยางนอย
หนึ่งครั้งในทุกสามปตามกฎกระทรวงฯ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียน
มีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ข้ึนทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
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 ๒.๓ กลไกการประกันคุณภาพ 
 ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ ผู ท่ีมีความสําคัญจะสงผลใหการดําเนินงาน 
ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบันท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจ
รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน  
และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาท่ีสําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงาน  
คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมท้ังตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสถาบัน 
ระบบประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละ
ระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิด
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 
 ๒.๔ ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
 การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด
และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศท่ีเปนจริงถูกตองตรงกันทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน
ตลอดจนเปนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัย
สําคัญยิ่งท่ีจะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกข้ันตอน    
การดําเนินงานตั้งแตการวางแผนการปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุง     
และพัฒนา 
 

การประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง ความมุงหมาย หลักการ และแนว   
การจัดการศึกษาในแตละระดับ ซ่ึงระบุไวในมาตรา ๔๙ กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เรียกชื่อยอวา สมศ. ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้
กําหนดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแต    
การประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน  
 หลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก    
 ๑) สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ
หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
             ๒) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการ 
ซ่ึงสามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  
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 ๓) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม ประกอบดวย  
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา ๒๕๕๗ 
 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ  
จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถสงเสริม สนับสนุน 
กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  
 - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ
ความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะ
และสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน ซ่ึงเปนการประเมิน
ความเขมแข็งทางวิชาการ  
 ๔) ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ๕) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนท่ีกําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติและการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.  
เพ่ือไมใหเปนการทํางานซํ้าซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 
 นอกจากนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 
กําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตาม มาตรฐานการศึกษาของชาติและ 
ครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง ดังนี้ 
 ๑. มาตรฐานวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
 ๒. มาตรฐานท่ีวาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
 ๓. มาตรฐานท่ีวาดวยการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๔. มาตรฐานท่ีวาดวยการประกันคุณภาพภายใน  
 ท้ังนี้การดําเนินการประกันคุณภาพศึกษาดังกลาว จําเปนจะตองดําเนินงานในทุกระดับการศึกษา 
สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีแนวทางในการแบงประเภทหรือกลุมเปน ๔ กลุม ตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ในป ๒๕๕๑ คือ 
 กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถ่ิน เพ่ือเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน  
สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพข้ันพ้ืนฐาน เชน แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรู  
ท่ีสงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  กลุม ข สถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือใหบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง  
ในระดับภูมิภาค เพ่ือรองรับการดํารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 
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 กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุมสาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร    
รวมท้ังสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตท่ีมี
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพระดับสูง หรือเนนท้ังสองดาน รวมท้ังสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง ท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน     
๒ ลักษณะคือ ลักษณะท่ี ๑ เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะท่ี ๒ เปนสถาบันท่ีเนนระดับ
ปริญญาตรี 
 กลุม ง สถาบันท่ีเนนการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ   
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและ
เนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุงสราง
องคความรูทฤษฎีและขอคนพบใหมทางวิชาการ 
 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดคลอง 
รับกับการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาท้ัง ๔ กลุมดังกลาว 
 
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กําหนดใหอุดมศึกษาไทย
ในชวงป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพ่ือเปนแหลงความรูท่ีตอบสนองการแกไขปญหา
วิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถ่ินโดยเรงสรางภูมิคุมกัน ในประเทศใหเขมแข็งข้ึนภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสงเสริมการพัฒนาประเทศ ใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพผลิตกําลังคนท่ีมีศักยภาพตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพ่ือดํารงชีพตนเอง และเพ่ือชวยเหลือสังคม มีคุณธรรม 
มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะ ท้ังรางกายและจิตใจรวมท้ังพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและผูเชี่ยวชาญ 
มืออาชีพใหเปนอาจารยพัฒนาวิชาชีพอาจารยใหเปนท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของประเทศไทย ท้ังนี้โดยอาศัยการบริหาร
จัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนป ๒๕๕๙ 
“อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงท่ีมีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอยางยั่งยืนสราง
สังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษา 
ระดับนานาชาติ” 
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กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
      การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ใชกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
 ๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
  อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษาของชาติ คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและ    
การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาท่ีสรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุล 
ระหวาง ปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือคนไทยท้ังปวงมุงสรางพ้ืนฐานท่ีดี
ในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาความรูความสามารถ 
เพ่ือการทํางานท่ีมีคุณภาพโดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของ 
ผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางม่ันใจวา การศึกษาเปนกระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคม  
ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพ่ึงตนเองและพ่ึงกันเองได และสามารถแขงขันได
ในระดับนานาชาติ  
     เพ่ือใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนดมาตรฐาน
และตัวบงชี้ไว ๓ มาตรฐานและ ๑๑ ตัวบงชี้ ดังนี้  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทย
เปนคนเกง คนดี และมีความสุข ประกอบดวย ๕ ตัวบงชี้ คือ  
 ๑.๑ กําลังกาย กําลังใจท่ีสมบูรณ  
 ๑.๒ ความรูและทักษะท่ีจําเปนและเพียงพอในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม 
 ๑.๓ ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว  
 ๑.๔ ทักษะทางสังคม  
 ๑.๕ คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  
 มาตรฐานท่ี ๒ แนวการจัดการศึกษา                                                     
             จัดการเรียนรูท่ีมุ งพัฒนาผู เรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 
ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ  
 ๒.๑ การจัดหลักสูตรการเรียนรู และสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผู เรียนไดพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  
 ๒.๒ มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและ 
มีคุณภาพ  
 ๒.๓ มีการบริหารจัดการท่ีใชสถานศึกษาเปนฐาน  
 มาตรฐานท่ี ๓ แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู  
 การสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ  
 ๓.๑ การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู  
 ๓.๒ การศึกษาวิจัย เสริมสราง สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไกการเรียนรู  
 ๓.๓ การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
 
 
 



 11 ¤Ù‹Á×Í»ÃÐ¡¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ Ê¶Òº¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡Í§·¾ ÃÐ´º»ÃÔÞÞÒµÃÕ¢Öé¹ä» 

 ๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา  
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไว 
ในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใชมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เปนกรอบในการพัฒนา ประกอบดวยมาตรฐาน ๓ ดาน ไดแก  
 มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 มาตรฐานท่ี ๒ มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
 มาตรฐานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
  ท้ังนี้ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑท่ีเก่ียวของ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภูมิท่ี ๑ 
 
แผนภูมิท่ี ๑ แสดงความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานท่ี ๒ 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี ๓ 
แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/ 
สังคมแหงความรู 

มาตรฐานท่ี ๑ 
คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึง
ประสงคท้ังในฐานะพลเมือง
และพลโลก 

มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู 

หลักเกณฑกํากับ 
มาตรฐานรวมถึง 
มาตรฐานสถาบัน 
อุดมศึกษาและ 
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหาร
 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน 
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 ๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานสถาบัน อุดมศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๑ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันท่ีมีปรัชญา 
วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกตางกันไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวย
มาตรฐานหลัก ๒ ดาน คือ  
 ๓.๑ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา  
 ๓.๒ มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 ๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
   เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรูดานทักษะทางปญญา    
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะท่ีเปนหนวยงานกํากับและสงเสริม   
การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทยข้ึน (Thai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF : HEd)  โดยมุงเนน
เปาหมายการจัดการศึกษาท่ีผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซ่ึงเปนการประกันคุณภาพ
บัณฑิตท่ีไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ พรอมท้ังเปนการสื่อสารใหสังคม ชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา ท้ังใน
ประเทศและตางประเทศเขาใจตรงกันและเชื่อม่ันถึงผลการเรียนรูท่ีบัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานท่ี
สามารถเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาท้ังในประเทศและตางประเทศ   
 ๔.๑ การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีนักศึกษาพัฒนาข้ึนในตนเองจากประสบการณ
ท่ีไดรับระหวางการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังให
บัณฑิตมีอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้ 
               ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการ
ปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องสวนตัวและ
สังคม   
 ๒) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และ 
การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตางๆ และ
สามารถเรียนรูดวยตนเองได 
 ๓) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณและใชความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะห
และการแกปญหา เม่ือตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ท่ีไมไดคาดคิดมากอน  
 ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา 
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง  
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 ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการสื่อสาร
ท้ังการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ    
 นอกจากผลการเรียนรูท้ัง ๕  ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน 
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทยและวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพ่ิม    
การเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)  
 ๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซ่ึงเปนผลท่ีมุงหวังใหผูเรียนพัฒนาข้ึนจาก
การเรียนรูท้ัง ๕ ดาน ท่ีไดรับการพัฒนาดังกลาว และแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจาก
การเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนท่ีเชื่อถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว  
 มาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึงมีอยางนอย ๕ ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิโดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพ่ิมข้ึน เม่ือระดับคุณวุฒิ
สูงข้ึน ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิท่ีต่ํากวาสูระดับท่ีสูงข้ึน ดังนั้น มาตรฐานผลการ
เรียนรูของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับ
คุณวุฒิท่ีต่ํากวาดวย 
 ๑) มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวาบาง
สาขา/สาขาวิชานักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี และนักกฎหมาย 
เปนตน 
 ๒) มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญา จะเก่ียวของโดยตรง
กับสาขา/สาขาวิชาท่ีเรียน ซ่ึงตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา/สาขาวิชา ท่ีเหมาะสมกับ
ระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา  
 ๓) มาตรฐานผลการเรียนรูด านทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ  มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐาน    
ผลการเรียนรูดานเหลานี้ 
 ๔) มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูดานนี้ แตสําหรับนักศึกษาท่ีเรียนในสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวของโดยตรงกับมาตรฐาน   
ผลการเรียนรูนี้จะตองเนนใหมีความชํานาญมากกวานักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืนๆ เชน นักศึกษาท่ีเรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและ  
ดานทักษะทางปญญาเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๕ ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะท่ีมาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพ 
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ภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชน   
ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมี     
การตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา” 
 จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเก่ียวของกับคุณภาพ        
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสมํ่าเสมอ 
ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซ่ึงตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมิน         
ผลการจัดการศึกษา (output/outcome) ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปนโดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภูมิท่ี  ๒ 
 
แผนภูมิท่ี  ๒  แสดงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากแผนภูมิท่ี ๒ จะเห็นวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพ ภายในแลว
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใช รูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบ ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ 
(CHE QA Online) ซ่ึงเปนการบันทึกผลการดําเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน 
ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน เอกสาร อางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือนําเสนอ สภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน      
ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตาม ตรวจสอบ 
ของตนสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึกสะทอนภาพ
ท่ีแทจริงของสถาบันในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับหลักสูตรการดําเนินการของคณะและสถาบันเพ่ือการผลิต
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคม 
 
 
 
 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

การปฏิบัติงาน 
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ 
สถาบัน 

รายงาน
ประจําป 

 

การตรวจเยี่ยม 
รายงานผล   
การประเมิน 

การติดตามผล 

                       การประกันคุณภาพภายใน 

    ขอมูลปอนกลับ 

    ขอมูลปอนกลับ 
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บทท่ี ๒ 
การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ 

 

ความเปนมาและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ 
 กระทรวงกลาโหม ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ จึงมีคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)    
ท่ี ๒๒๐/๔๕ แสดงเจตนารมณและกําหนดนโยบายดานการจัดการศึกษาข้ึน โดยมุงเนนใหสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม เรงรัดดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมท้ัง
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษากระทรวงกลาโหม ทุกข้ันตอน เนนการประสานงาน การมีสวนรวมของกําลังพลทุกฝาย และให
มีการเตรียมความพรอมเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ดังกลาว 
 ในป พ.ศ.๒๕๔๓ กองบัญชาการทหารสูงสุด ไดออกระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด วาดวย
คณะกรรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๔๓  มีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแล เสนอแนะ 
การดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ ใหดําเนินไปดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  
 ในป พ.ศ.๒๕๔๔ มีคําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ท่ี ๐๑/๔๔ 
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับ  
ปริญญาตรีข้ึนไป และคําสั่งคณะกรรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ท่ี ๐๒/๔๔ แตงตั้ง
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานตามนโยบายและกรอบการดําเนินงานท่ีกําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการศึกษา 
กองบัญชาการทหารสูงสุด   
 ในปเดียวกันนี้ คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๓๓/๔๔ กําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา สถาบันการศึกษาของกระทรงกลาโหม เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษา มีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามท่ีกระทรวงกลาโหมตองการ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒   
 ในป พ.ศ.๒๕๔๕ มีคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๒๒๐/๔๕ กําหนดนโยบายดานการศึกษา
ของกระทรวงกลาโหม เพ่ือจัดระบบการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒       
 ในป พ.ศ.๒๕๔๖ มีคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๓๔๖/๒๕๔๖ ใหเจากรมยุทธศึกษาทหาร 
เปนเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และใหกรมยุทธศึกษาทหารทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาวิชาการทหาร มีหนาท่ีควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษา กระทรวงกลาโหม 
วิเคราะห วิจัย และรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเฉพาะทาง การเทียบโอนหนวย
การศึกษา การอนุมัติหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูอาจารยของกองทัพ รวมท้ังการติดตามประเมินผล     
ผูสําเร็จการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
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 ในป พ.ศ.๒๕๔๗ มีคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๗๒/๒๕๔๗ แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ   
 ในป พ.ศ.๒๕๕๑ มีคําสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ท่ี ๕๕/๕๑ กําหนดนโยบายการศึกษาของกองทัพไทย 
เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม นโยบายดานการศึกษาของกระทรวงกลาโหม นโยบาย
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการฝกศึกษา กองทัพไทย มาตรา ๑๑ และแผนแมบทการปรับปรุงโครงสราง
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ในป พ.ศ.๒๕๕๒ ยกเลิกคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๓๔๖/๒๕๔๖ และมีคําสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๖๙๓/๒๕๕๒ ใหผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศเปนเลขาธิการ   
สภาการศึกษาวิชาการทหาร และใหสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ทําหนาท่ีเปน “สํานักงานเลขาธิการ            
สภาการศึกษาวิชาการทหาร” 
 และในปเดียวกันนี้ ยกเลิกระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด วาดวยคณะกรรมการศึกษา 
กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๔๓ และออกระเบียบกองทัพไทยวาดวยคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย 
พ.ศ.๒๕๕๒ มีอํานาจหนาท่ีกํากับดูแล เสนอแนะการดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาของกองทัพใหดําเนินไปดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย (เฉพาะ) ท่ี ๑/๕๒ แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา สําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรี ข้ึนไป และคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการศึกษากองทัพไทย (เฉพาะ) ท่ี ๒/๕๒ แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
สําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีอํานาจหนาท่ีในการดําเนินงานตามนโยบาย
และกรอบการดําเนินงานท่ีกําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย   
 ในป  พ.ศ .๒๕๕๓ ยกเลิก คําสั่ งกระทรวงกลาโหม ( เฉพาะ) ท่ี  ๗๒/๔๗ และมี คําสั่ ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๒๑/๕๓ แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบนัการศึกษาของกองทัพ ประกอบดวย 
 ๑. ผบ.สปท./เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร  ประธานกรรมการ 
 ๒. รอง ผบ.สปท.    รองประธานกรรมการ (๑) 
 ๓. ผช.ผบ.สปท.   รองประธานกรรมการ (๒) 
 ๔. ผูแทน สป.   กรรมการ 
 ๕. ผูแทน กพ.ทหาร  กรรมการ 
 ๖. ผูแทน ทบ.  จํานวน  ๒ นาย กรรมการ 
 ๗. ผูแทน ทร.  จํานวน  ๒ นาย กรรมการ  
 ๘. ผูแทน ทอ.  จํานวน  ๒ นาย กรรมการ 
 ๙. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก  กห.  จํานวนไมเกิน  ๓  คน กรรมการ  
 ๑๐. ผอ.กมศ.บก.สปท. เลขานุการ 
 ๑๑. รอง ผอ.กมศ.บก.สปท. ผูชวยเลขานุการ 
 ๑๒. หน.แผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท. ผูชวยเลขานุการ 
  ๑๓. ผูทรงคุณวุฒิภายนอก กห. ใหเปนไปตามท่ีประธานกรรมการเปนผูแตงตั้ง และมีวาระ    
การปฏิบัติหนาท่ีอยูในตําแหนงคราวละไมเกินสองปนับแตวันท่ีไดรับการแตงตั้ง ผูท่ีพนจากตําแหนงแลว    
อาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีกไมเกินหนึ่งวาระติดตอกัน 
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 คณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
  ๑. พิจารณากําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แผนงาน และกํากับดูแลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ 
  ๒. ใหขอเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอสถาบันการศึกษา 
  ๓. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม/
นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ทุกสิ้นปงบประมาณ 
  ๔. แตงต้ังคณะอนุกรรมการ เพ่ือชวยเหลือหรือดําเนินการท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไดตามความเหมาะสม 
  ๕. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวของ ท้ังภายในและนอกกระทรวงกลาโหม 
ไดโดยตรง 
  ๖. ใหสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม สนับสนุนการดําเนินการของคณะกรรมการฯ 
ตามท่ีไดรับการรองขอ 
 

วัตถุประสงคการประกนัคุณภาพการศึกษาของกองทัพ  
 ๑. เพ่ือใหสถาบันการศึกษาของกองทัพ ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 
  ๒. เพ่ือสงเสริมและกระตุนใหสถาบันการศึกษาของกองทัพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง 
   ๓. เพ่ือใหไดขอมูลท่ีชวยสะทอนใหเห็นจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนาของการจัดการศึกษา ซ่ึงเปน
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากข้ึนตอไป 
   ๔. เพ่ือติดตามความกาวหนาในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
สถาบนัการศึกษาของกองทัพ 
  ๕. เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด อันจะเปนประโยชน   
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกองทัพใหกาวสูระดับสากลตอไป 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปจจัยนําเขา 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

* ปรัชญา ปณิธาน 
  วัตถุประสงค 
  นโยบาย แผนงาน 

* ผูเรียน 
* ทรัพยากรสนับสนุน 
  การเรียนรู 
   - อาคารสถานที ่
   - หองเรียน 
   - สภาพแวดลอม 
   - หองสมุด 
   - หองปฏบิัติการ 
* การเงินและงบประมาณ 
   - งบประมาณที่ไดรบั 

* การเรียนการสอน 
   - หลักสูตร 
   - ครู/อาจารย 
   - ผูเรียน 
   - กระบวนการเรียนการสอน                          

   - การวัดและประเมินผล 
* การวิจยัและงานสรางสรรค/ 
  นวัตกรรมและการสราง 
  องคความรู 
* การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  และขนบธรรมเนียมประเพณี 
  ทางทหาร 
* การพัฒนาภาวะผูนําทางทหาร 
  และการปลูกฝงความเปนทหาร 
  อาชีพ                
* กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
* การบริหารจดัการ 
* ระบบและกลไกการประกัน 
  คุณภาพ 

 * ผูสําเร็จการศึกษา 
   มีคุณลักษณะทาง

วิชาการ - ทหาร           
ที่พึงประสงค 
และตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาต ิ

 * ผลงานวิจัยและงาน

สรางสรรค/ ผลงาน 

นวัตกรรมและการสราง

องคความรู 
 * การบริการทาง

วิชาการ/องคกร 
   แหงการเรียนรู/        

องคความรู 

* สนองนโยบาย 
  การผลิต/พัฒนา           

  กําลังพลของ 
  กองทัพ 
* ความพึงพอใจ 
  ของผูใชผูสําเรจ็ 
  การศึกษา 
* ศรัทธา/ความ 
  เช่ือม่ันที่มีตอ 
  สถาบัน 
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การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ  
 การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบัน 
การศึกษาของกองทัพ มีแนวทางดังนี้  
 ๑. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (Quality Assurance Committee) 
ซ่ึงมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้  
 ๑.๑ กําหนดหลักเกณฑ และข้ันตอนในการดําเนินงาน โดยออกเปนคําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ
ของสถาบันใหสอดคลองกับแนวทางในการดําเนินการตามท่ีกระทรวงกลาโหม และกองทัพไทยกําหนดข้ึน  
 ๑.๒ กําหนดแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  
 ๑.๓ กําหนดมาตรการสงเสริม การควบคุม การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา การบริหารและการจัดการ  
   ๑.๓.๑ กําหนดคุณลักษณะทางทหารท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 
   ๑.๓.๒  จัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเรียนเปนสําคัญ  
   ๑.๓.๓ กําหนดหนาท่ีและภาระงานของครู อาจารยในสถาบัน  
   ๑.๓.๔ กําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินท่ีใชควบคุมคุณภาพการศึกษา  
   ๑.๓.๕ พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใช 
ในการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล  
   ๑.๓.๖ พัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  
   ๑.๓.๗ กําหนดวิธีการสงเสริม ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา การบริหาร
และการจัดการ  
   ๑.๓.๘ กําหนดและพัฒนาแบบบันทึกขอมูล/แบบรายงานเพ่ือใชในการควบคุม การตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา  
 ๑.๔ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายหลังการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา 
โดยคํานึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้  
 ๑.๔.๑ นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะหและดําเนินการ ซ่ึงแสดงใหเห็นถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
               ๑.๔.๒ กําหนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจนและ 
เปนรปูธรรม  
  ๑.๔.๓ กําหนดวิธีการดําเนินงานท่ีมีหลักฐานทางทฤษฎีหรือผลการวิจัยหรือขอมูล 
เชิงประจักษท่ีอางอิงใหครอบคลุมการพัฒนาดานการจัดประสบการณการเรียนรู  การสงเสริมการเรียนรู          
การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารการจัดการ เพ่ือนําไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว  
 ๑.๔.๔ กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกท่ีใหการสนับสนุนทางวิชาการ  
 ๑.๔.๕ กําหนดบทบาทหนาท่ีใหบุคลากรของสถาบันการศึกษาทุกคน รวมท้ังผูเรียน 
รับผิดชอบและดําเนินงานตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๑.๔.๖ กําหนดการจัดงบประมาณ และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕ แตงตั้งเจาหนาท่ีประกันคุณภาพ (Quality Assurance Officer) ทําหนาท่ีรวบรวมขอมูล
ในแตละภาคการศึกษา ประมวลขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานและเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนการเตรียมการเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  
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 ๒. จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบ ติดตาม ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนเพ่ือใหการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๓. นําขอมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกไปใชในการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน การสนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากร 
ตางๆ ของสถาบัน  
 ๔. จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเปนแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ๕. สถาบันการศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอตอตนสังกัด
ตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศทุกสิ้นปการศึกษา  
 ๖. จัดใหมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน องคกร ชุมชน สังคม ท้ังภายในและภายนอก
กระทรวงกลาโหม เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็นเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๗. จัดทําขอมูลเผยแพรขาวสาร และผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันในรูปแบบ      
ตางๆ เชน แผนพับ เอกสาร เว็บไซตผานทางอินเตอรเน็ตตอสาธารณชน เพ่ือใหทราบถึงมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบัน  
 ๘. รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากหนวยงานและบุคคลท้ังภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือนํามา
ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 
           ๙. สรางจิตสํานึกใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

การจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาเพ่ือใหการผลิตกําลังพลเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางความพรอมใหกับกําลังพล ใหสามารถตอบสนองแนวทางการใชกําลังของกองทัพ ในการ
ปองกันประเทศ การรักษาความม่ันคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ 
และการปฏิบัติภารกิจอ่ืนๆทางทหารท่ีไมใชสงคราม โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม เพ่ือเปนการเตรียมกําลังพลใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงของตน อันจะ
เปนผลใหทุกหนวยสามารถปฏิบัติภารกิจตามคําสั่งและแผนยุทธการของกองทัพไดอยางเต็มขีดความสามารถ 
สงผลเปนสวนรวมใหกองทัพมีความพรอมตอเนื่องและมีความทันสมัย จึงไดมีการยกระดับความรูความสามารถ 
และเพ่ิมพูนทักษะประสบการณของกําลังพลใหสามารถใชงาน บํารุงและรักษายุทโธปกรณท่ีกองทัพมีอยูใน
ปจจุบัน หรือจําเปนตองมีในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ แมจะเปนยุทโธปกรณท่ีมีเทคโนโลยีสูง รวมท้ัง
ปลูกฝงใหกําลังพลมีความรูทางวิชาการทหาร มีลักษณะความเปนผูนําหนวยทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม 
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรมอันดี ตลอดจนมีอุดมการณ ความรักชาติ ศาสนา และมีความรู 
ในสาขาวิชาตางๆ นอกเหนือจากวิชาการทหาร อันจะเปนผลใหกําลังพลไดรับการพัฒนาทางความคิดและ 
มีความรู กาวทันการเปลี่ยนแปลงและมีความกาวหนาทางวิชาการ เพ่ือจะไดนําความรูท่ีไดรับมาใชใหเกิด
ประโยชนตอกองทัพ ซ่ึงจะเปนการพัฒนากองทัพใหไปสูความทันสมัยในอนาคต  
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 นโยบายดานการศึกษา กระทรวงกลาโหม   
 กระทรวงกลาโหมไดกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ เพ่ือใหสถาบันการศึกษาของกองทัพและผูสําเร็จการศึกษา มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา      
ตามท่ีกองทัพตองการ  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และคําสั่งกระทรวงกลาโหม 
(เฉพาะ) ท่ี ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายดานการศึกษา กระทรวงกลาโหม ลงวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เก่ียวกับ     
การจัดระบบการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ใหตระหนักถึงความสําคัญในการใหการศึกษาแกกําลังพลดวยการจัดใหมีระบบการศึกษา          
ท่ีไดมาตรฐาน สอดคลองกับแผนพัฒนากองทัพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.๒๕๔๒ และ กฎ ระเบียบ  
ขอบังคับ ซ่ีงออกตามความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับดังกลาว รวมถึงแนวทางการปฏิบัติดาน
การศึกษาอ่ืนๆ เฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของ 
 ๒. ใหมีการจัดการศึกษาในระดับพ้ืนฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรการผลิตและหลักสูตรเพ่ิมพูนความรู ท้ังหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรอ่ืนๆ  
ของกองทัพใหแกกําลังพล คํานึงถึงประโยชนท่ีกําลังพล และหนวยจะไดรับโดยใหความสําคัญกับความรูดาน
การทหาร ภาษาไทย ประวัติศาสตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ  
ภูมิปญญาไทย ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และศาสนาในเนื้อหาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงาน                
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีคุณคา 
 ๓. ใหปรับปรุงระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงข้ึน     
เพ่ือใหกําลังพลของกระทรวงกลาโหมมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีและบริหารงานหนวย         
ในระดับสูงข้ึนไดและมีมาตรฐานเดียวกัน 
 ๔. ใหคํานึงถึงมาตรฐานทางทหาร ความเปนสากลในดานการศึกษาและการเทียบโอนผล
การศึกษาระหวางสถาบันท่ีจัดการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันหรือคลายคลึงกันท้ังในและนอกกองทัพ 
เพ่ือประโยชนในการเทียบโอนผลการศึกษา 
 ๕. ใหจัดระบบการศึกษาสําหรับผูบังคับบัญชาหนวยและฝายอํานวยการทุกระดับ โดยคํานึงถึง
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรทหาร หลักนิยมทางทหารของกองทัพไทยและความสามารถในการยุทธรวมยุทธผสม 
รวมท้ังการปฏิบัติภารกิจตางๆ ท่ีจะตองประสานการปฏิบัติท้ังสามเหลาทัพและมิตรประเทศ 
 ๖. พิจารณาจัดใหมีระบบคลังสมองของหนวยและสถานศึกษาในระดับท่ีเหมาะสม โดยระดม
ความคิดจากบุคลากรท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือใหมีการพัฒนาความรูทางวิชาการ ประสบการณ  
ความรูทางยุทธศาสตร และหลักนิยมของกองทัพไทยอยางตอเนื่อง 
 

 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.) 
 พระราชกฤษฎีกาการจัดสวนราชการและกําหนดหนาท่ีของสวนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย       
พ.ศ.๒๕๕๒ ปรับโครงสรางให “สถาบันวิชาการปองกันประเทศ” ทําหนาท่ี “สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาวิชาการทหาร” แทนกรมยุทธศึกษาทหาร เปนหนวยรับผิดชอบงานของสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
เพ่ือทําหนาท่ีควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษา กระทรวงกลาโหม วิเคราะห วิจัย และ
รับผิดชอบงาน การประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเฉพาะทาง การเทียบโอนหนวยการศึกษา  
การดําเนินงานเก่ียวกับ ใบประกอบอาชีพครู อาจารยของกองทัพ รวมท้ังการติดตามประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี “กองคุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ” รับผิดชอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในภาพรวม  
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โดยการเสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเก่ียวกับการปรับปรุง
พัฒนาระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการฝกศึกษาทหาร และการศึกษาอบรม การกําหนด
มาตรฐานการฝกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝกศึกษาทหารและ
การศึกษาอบรม ติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ การพัฒนางานประกันคุณภาพการฝกทหาร
และการศึกษาอบรมของกองทัพ การเผยแพรขอมูล ความรู กิจกรรม และการสรางเครือขายงานประกัน
คุณภาพการฝกทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพและนอกกองทัพ  
 สถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงกลาโหม มีสถาบันการศึกษาของกองทัพ ท่ีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
รวม ๒๓ สถาบัน โดยแบงตามลักษณะของการจัดการศึกษา ออกเปน ๔ ระดับ ดังนี้         
 ๑. สถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบดวย ๘ สถาบันการศึกษา ไดแก            
๑) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สวนบัณฑิตศึกษา) ๒) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๓) โรงเรียนนายเรือ 
๔) โรงเรียนนายเรืออากาศ  ๕) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ๖) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก          
๗) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนยวิทยาการ กรมแพทยทหารเรือ ๘) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ      
กรมแพทยทหารอากาศ 
 ๒. สถาบันการศึกษาในระดับต่ํ ากวาปริญญาตรี  (สายวิชาชีพ)  ประกอบดวย  ๑๐ 
สถาบนัการศึกษา ไดแก ๑) กลุมวิชาชีพการแผนท่ี คือ โรงเรียนแผนท่ี กรมแผนท่ีทหาร ๒) กลุมวิชาชีพเวชกิจ
ฉุกเฉิน คือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนยวิทยาการ กรมแพทยทหารเรือ ๓) กลุมวิชาชีพชางอุตสาหกรรม คือ 
โรงเรียนชางฝมือทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ กองการศึกษา  
กรมพัฒนาการชาง กรมอูทหารเรือ และโรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๔) กลุมวิชาชีพการดนตรี 
คือ โรงเรียนดุริยางคทหารบก โรงเรียนดุริยางคทหารเรือ กองดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และ
โรงเรียนดุริยางคทหารอากาศ กองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ๕) กลุมวิชาชีพพ้ืนฐาน
ทหาร (ไมเทียบคุณวุฒิ) คือ โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 ๓. สถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดแก โรงเรียมเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ 
 ๔. สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ประกอบดวย         
๔ สถาบันการศึกษา ไดแก  ๑) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ๒) วิทยาลัย
เสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ๓) สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ ๔) ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
 สถาบันการศึกษาของกองทัพท้ัง ๔ กลุมนี้ จําเปนตองมีการประกันคุณภาพภายในและเตรียม    
ความพรอมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดําเนินการ
ประเ มินคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท่ี เข าร วม เปนสถาบันสมทบของ
มหาวิทยาลัยมหิดล สวนสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)            
จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ ๓ กลุม ยกเวนสถาบันการศึกษาทาง
ทหารระดับสูงของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ จํานวน ๔ สถาบัน ซ่ึงมีการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามท่ีสถาบันวิชาการปองกันประเทศกําหนด สวนการประเมินคุณภาพภายนอกการจัดการศึกษา     
ท้ัง ๔ สถาบันไมเขากับหลักเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
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กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับปริญญาตรีข้ึนไป  
 การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับปริญญาตรีข้ึนไป ใชกรอบแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ คือ 
 ๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมือง และพลโลก คนไทย
เปนคนเกง คนดี และมีความสุข ประกอบดวย ๕ ตัวบงชี้ คือ  
    ๑.๑ กําลังกาย กําลังใจท่ีสมบูรณ  
         ๑.๒ ความรูและทักษะท่ีจําเปนและเพียงพอในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม 
       ๑.๓ ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว  
      ๑.๔ ทักษะทางสังคม  
      ๑.๕ คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  
   มาตรฐานท่ี ๒ แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูท่ีมุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ และการบริหาร     
โดยใชสถาบันการศึกษาเปนฐาน ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี ้คือ  
      ๒.๑ การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ  
      ๒.๒ มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา อยางเปนระบบและมี
คุณภาพ  
      ๒.๓ มีการบริหารจัดการ ท่ีใชสถานศึกษาเปนฐาน  
    มาตรฐานท่ี ๓ แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ  
      ๓.๑ การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชน ใหเปนสังคม 
แหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู  
      ๓.๒ การศึกษาวิจัย เสริมสราง สนับสนุนแหลงการเรียนรูและกลไกการเรียนรู  
      ๓.๓ การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม  
 ๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน ๓ ดาน ไดแก  
  มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
  มาตรฐานท่ี ๒ มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
  มาตรฐานท่ี ๓ มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมความรู และสังคมแหงการเรียนรู 
  ๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก ๒ ดาน คือ  
   ๓.๑ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา 
   ๓.๒ มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 
 

  ๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
       การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
   ๔.๑ การเรียนรู กําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหบัณฑิต มีอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้ 
                         ๔.๑.๑ ดานคุณธรรม จริยธรรม  (Ethics and Moral)   
            ๔.๑.๒ ดานความรู (Knowledge) 
            ๔.๑.๓ ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)   
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            ๔.๑.๔ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ  (Interpersonal 
Skills and Responsibility)   
            ๔.๑.๕ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)     
  นอกจากผลการเรียนรูท้ัง ๕ ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน 
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทยและวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพ่ิมการ
เรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)  
           ๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซ่ึงเปนผลท่ีมุงหวังใหผูเรียนพัฒนาข้ึนจาก
การเรียนรูท้ัง ๕ ดาน ท่ีไดรับการพัฒนาดังกลาว และแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจาก
การเรียนรูเหลานั้น ไดอยางเปนท่ีเชื่อถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว  
      ๔.๒.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม  
      ๔.๒.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู  
      ๔.๒.๓ มาตรฐานดานทักษะทางปญญา   
              ๔.๒.๔ มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ   
      ๔.๒.๕ มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ   
     นอกจากนี้กองทัพ ยังมีการกําหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ซ่ึงใช
เปนกรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับปริญญาตรีข้ึนไป เพ่ิมเติมจากกรอบ
แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ 
 ๕. คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา  
   สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป สังกัดกระทรวงกลาโหม แตละแหง
กําหนด “คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค” อยางนอย ดังนี้ 
     ๕.๑ ระดับปริญญาตรี 
     ๕.๑.๑ มีความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
      ๕.๑.๒ มีคุณลักษณะผูนําทางทหารท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม กลาหาญ มีความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มีความสามัคคีในหมูคณะ       
และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได  
      ๕.๑.๓ มีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร เขาใจบทบาทและหนาท่ีของการรักษา
ความม่ันคงและการปองกันประเทศ 
     ๕.๑.๔ มีความรูในฐานะผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมีความรูในศาสตรของ
วิชาการและวิชาชีพของตน สามารถประยุกตใชความรูของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาตอได 
     ๕.๑.๕ มีความใฝรู สามารถเรียนรูและศึกษาคนควาดวยตนเอง มีทักษะการคิดอยางเปน
ระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะหและประมวลผลความรู และใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 
     ๕.๑.๖ มีทักษะในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และสามารถใช
เทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
     ๕.๑.๗ มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีบุคลิกลักษณะและการวางตัวท่ีเหมาะสม 
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   ๕.๒ ระดับปริญญาโท 
      ๕.๒.๑ มีความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดม่ันในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
      ๕.๒.๒ มีภาวะผูนํา มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบตอ
หนาท่ี  สามารถประสานความรวมมือกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกกองทัพ  
      ๕.๒.๓ มีความรอบรูในกิจการทางดานความม่ันคง ท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ 
      ๕.๒.๔ มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถพัฒนางานในหนาท่ีใหกาวทันกับบริบททางดาน
ความม่ันคง และการบริหารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง 
          ๕.๒.๕ มีความสามารถในการวิจัยและการใหคําปรึกษา เพ่ือแกปญหาทางดานการทหาร
และความม่ันคงแกบุคลากรท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๖. มาตรฐานผลการเรียนรูดานการทหาร 
      สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมแตละแหงกําหนด “มาตรฐานผลการเรียนรู          
ดานการทหาร” อยางนอย ดังนี้ 
   ๖.๑ ระดับปริญญาตรี  
          มีความรูเก่ียวกับวิทยาการทหารและวิชาชีพทหาร มีภาวะผูนําทางทหาร มีวินัย รูแบบ 
ธรรมเนียมทหาร สามารถอุทิศตนเพ่ือชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความเขมแข็งท้ังทางรางกายและ
จิตใจ มีบุคลิกลักษณะการวางตนท่ีเหมาะสม ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยทหาร สํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบของตน 
สามารถปฏิบัติการทางทหาร รูบทบาทหนาท่ีของการเปนทหารอาชีพ ธํารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร 
   ๖.๒ ระดับปริญญาโท 
      มีความรอบรูในกิจการทางดานความม่ันคง ท้ังในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ มีภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถพัฒนางานในหนาท่ีใหกาวทันกับบริบททางดานความ
ม่ันคงและการบริหารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการวิจัยและการใหคําปรึกษา 
เพ่ือแกปญหาทางดานการทหารและความม่ันคงแกบุคลากรท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองทัพ  
 ๑. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา    
     สถาบันการศึกษาของกองทัพ สามารถพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม 
สอดคลองกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยจัดใหมีกระบวนการการทํางานท่ีเริ่มตนจากการวางแผนการ
ดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนาครบวงจร PDCA  (Plan – Do – Check – Act) 
เพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันบรรลุเปาหมายและมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง 
  ๒. มาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา    
          สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.) รวมกับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ในการพัฒนา
มาตรฐาน โดยนํากรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
เกณฑมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรท่ีสถาบันจัดการศึกษา มาเปนกรอบ
ในการดําเนินงาน สําหรับ ตัวบงช้ี จะแบงตัวบงชี้ออกเปน ๓ มิติ คือ มิติท่ี ๑ ตัวบงชี้พ้ืนฐาน มิติท่ี ๒ คือ 
ตัวบงชี้อัตลักษณ และมิติท่ี ๓ คือ ตัวบงชี้มาตรการสงเสริม จะมีมาตรฐานท้ังหมด ๑๐ มาตรฐาน ไดแก  
๑) คุณภาพศิษย ๒) คุณภาพครู/อาจารย ๓) หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ๔) การฝกศึกษาวิชาทหารและ



 26 ¤Ù‹Á×Í»ÃÐ¡¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ Ê¶Òº¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡Í§·¾ ÃÐ´º»ÃÔÞÞÒµÃÕ¢Öé¹ä» 

ภาวะผูนํา ๕) การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ๖) ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม  ๗) การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ๘) ดานการประกันคุณภาพภายใน ๙) อัตลักษณ/เอกลักษณ  ๑๐) มาตรการสงเสริม 
รวมคาน้ําหนักท้ังหมด ๑๖๐ คะแนน สวนเกณฑการประเมิน ซ่ึงเปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ พัฒนาจาก
เกณฑการประเมินและแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานซ่ึงกําหนดโดยหนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนตน  
 ๓. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา    
      กระทรวงกลาโหม ใหความสํา คัญของการประกันคุณภาพการศึกษา  จึ ง มี คําสั่ ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายดานการศึกษา กระทรวงกลาโหม โดยมุงเนนให
สถาบันการศึกษากระทรวงกลาโหมเรงรัดดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
รวมท้ังพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันการศึกษากระทรวงกลาโหมทุกข้ันตอน เนนการประสานงาน การมีสวนรวมของกําลังพล 
ทุกฝายและใหมีการเตรียมความพรอมเพ่ือการประกันคุณภาพภายนอก  
  นอกจากนี้มีคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๖๙๓/๒๕๕๒ ใหผูบัญชาการสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ เปนเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ทําหนาท่ีเปน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๒๑/๕๓ แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ โดยกองคุณภาพ
และมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (กมศ.บก.สปท.) ไดรับ
มอบหมายใหเปนหนวยงานในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการฝกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา          
การประสานความรวมมือกันท้ังหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพ ทําใหเกิดความเชื่อมโยงของการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง รวมท้ังมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาในแตละระดับ 
เพ่ือสงเสริมการดําเนินงาน ตลอดจนจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ในการเขาถึงขอมูลและสามารถสื่อสารกันไดรวดเร็วยิ่งข้ึน ในอันท่ีจะ
ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน  
 ๔. ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ    
       สถาบันวิชาการปองกันประเทศ โดยกองคุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร ไดวาง
แผนพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสามารถประมวลผลการดําเนินงาน
ท่ีถูกตอง เปนจริงและรวดเร็ว ท้ังนี้สถาบันการศึกษาของกองทัพ ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศของงานประกันคุณภาพ ท่ีสามารถเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลและสารสนเทศงานประกัน        
ของกองคุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะสงผลตอคุณภาพ ในทุกข้ันตอน   
การดําเนินงาน ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา  
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ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพและการประเมินคุณภาพภายนอก 
 กระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานตนสังกัดของสถาบันการศึกษาของกองทัพ ไดสนับสนุนและ
สงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ         
พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕  ท่ีระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” ดังจะเห็นไดจากคําสั่งกระทรวงกลาโหม 
(เฉพาะ) ท่ี ๖๙๓/๒๕๕๒ ใหผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปนเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการ
ทหาร และใหสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ทําหนาท่ีเปนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร 
และคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๒๑/๕๓ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ  
 นอกจากนี้สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม ยังตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง     
(Self Assessment Report : SAR) เสนอตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามมาตรา ๔๙ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ท่ีระบุถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการ
มหาชน ทําหนาท่ี พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา” 
 จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นวา สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม จะตองมีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ซ่ึงเปนผลจาก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือนําเสนอตอหนวยงานตนสังกัดและกระทรวงกลาโหม โดย           
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ทําหนาท่ีใน    
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น
รายงานการประเมินตนเอง จึงเปนเอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก ซ่ึงสถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกระทรวงกลาโหมจําเปนตองจัดทํารายงาน          
การประเมินตนเอง ท่ีมีความชัดเจน ครอบคลุม และสะทอนภาพท่ีแทจริงของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน     
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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บทท่ี ๓ 
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ  

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
 

 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ/สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร ไดกําหนด
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบดวย 
มาตรฐาน ตัวบงชี้ คาน้ําหนัก และเกณฑการประเมิน เพ่ือใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
สถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยยึดเจตนารมณ นโยบาย และหลักการ ตามคําสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๒๒๐/๔๕ ลง ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เรื่อง นโยบายดานการศึกษา 
กระทรวงกลาโหม และคําสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ท่ี ๕๕/๕๑ ลง ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง นโยบาย
การศึกษาของกองทัพไทย  
 ปจจุบันอยูในวงรอบการประเมินรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ไดมีการปรับปรุงมาตรฐานตัวบงชี้ 
สถานการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป และไดรับอนุมัติจาก ผบ.ทสส. เม่ือ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ 
ประกอบดวย ๑๐ มาตรฐาน ๓๒ ตัวบงชี้ ใชสําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ในระดับปริญญาตรีข้ึนไป  
จัดกลุมสถาบันการศึกษา แบงออกเปน ๔ กลุม ประกอบดวย 
 กลุมท่ี ๑  ไดแก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา)  
 กลุมท่ี ๒  ไดแก โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรือ 
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
 กลุมท่ี ๓  ไดแก วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
 กลุมท่ี ๔  ไดแก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนยวิทยาการ 
กรมแพทยทหารเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ 
 

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
 ๑. มาตรฐาน และตัวบงช้ี  
    ๑.๑ มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพศิษย มีจํานวน ๔ ตัวบงชี้ 
    ๑.๒ มาตรฐานท่ี ๒ คุณภาพครู/อาจารย จํานวน ๕ ตัวบงชี้ 
    ๑.๓ มาตรฐานท่ี ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน มีจํานวน ๔ ตัวบงชี้ 
    ๑.๔ มาตรฐานท่ี ๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา มีจํานวน ๕ ตัวบงชี ้
    ๑.๕ มาตรฐานท่ี ๕ การบริหารและธรรมาภบิาลของสถานศึกษา มีจํานวน ๔ ตัวบงชี้ 
    ๑.๖ มาตรฐานท่ี ๖ ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ 
    ๑.๗ มาตรฐานท่ี ๗ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ 
    ๑.๘ มาตรฐานท่ี ๘ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ 
    ๑.๙ มาตรฐานท่ี ๙ อัตลักษณ/เอกลักษณ มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ 
    ๑.๑๐ มาตรฐานท่ี ๑๐ มาตรการสงเสริม มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้ 
 ๒. เกณฑการประเมินคุณภาพ มีคาคะแนนการประเมินทุกตัวบงชี้ ตั้งแตระดับคะแนน ๑ – ๕ 
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ตารางสรุปมาตรฐาน ตัวบงช้ี และคาน้ําหนัก มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป  
       

 
 

มาตรฐาน 

กลุม ๑ กลุม ๒ กลุม ๓ กลุม ๔ 

รร.สธ.ทบ รร.เหลาทัพ วพม. ว.พยาบาลเหลาทัพ 

ตัวบงชี ้  น้ําหนัก ตัวบงชี ้ น้ําหนัก ตัวบงชี ้ น้ําหนัก ตัวบงชี ้ น้ําหนัก 

๑. คุณภาพศิษย ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ 
๒. คุณภาพครู/อาจารย ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 
๓. หลักสูตรและการเรียนการสอน ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ 
๔. การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา - - ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 
๕. การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา 

๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ 

๖. ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ 
๗. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ 
๘. ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ 
๙. อัตลักษณ/เอกลักษณ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ 
๑๐. มาตรการสงเสริม ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ 

รวม ๒๗ ๑๓๕ ๓๒ ๑๖๐ ๓๒ ๑๖๐ ๓๒ ๑๖๐ 
    

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ  

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองทัพไดกําหนดเกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้ไว  
๕ ระดับ ตามเกณฑการพิจารณาและเกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้  
 เกณฑการประเมินตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ  
 ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ เปน ๕ ระดับ
คะแนนการประเมินตั้งแต ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงาน       
ไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได ๑ คะแนน ใหถือวาได  
๐ คะแนน ตัวบงชี้เชิงคุณภาพใหใชผลการดําเนินงาน ๑ ป กอนปท่ีหนวยตนสังกัดจะเขาประเมิน  
 เกณฑการประเมินตัวบงช้ีเชิงปริมาณ 
  ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนชวงคะแนน
ระหวาง ๑ – ๕ โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ จะอยูในรูป
รอยละหรือคาเฉลี่ย แลวนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดใหรอยละเทาไร เทากับก่ีคะแนน ซ่ึงแตละ 
ตัวบงชี้  จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนน ๕ ไว ตัวบงชี้เชิงปริมาณใหใชผลการดําเนินงาน ๓ ป      
กอนปท่ีจะประเมิน  
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 การคิดคํานวณคะแนนเฉล่ียเปนรายมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้  
   ๑. นําคะแนนท่ีไดจากการประเมินแตละตัวบงชี้ คูณดวยน้ําหนักของตัวบงชี้นั้น ๆ  
   ๒. นําผลคะแนนท่ีคํานวณไดจากขอ ๑ ของแตละตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานมารวมกันหารดวย
ผลรวมของน้ําหนักในมาตรฐานนั้น  
 

  สูตรการคํานวณคะแนนรายมาตรฐาน มีดังนี้ 

     คะแนนรายมาตรฐาน  = ∑  (Wn x In)    หรือ  = (W1 x I1) +  (W2 x I2)  +…+  (Wn x In) 

                            ∑  Wn                               W1 +  W2 +…Wn  
  โดยท่ี  : 
  W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับตัวบงชี้ (ผลรวมของน้ําหนักตัวบงชี้ยอยจะมีคาเทากับ
น้ําหนักรายมาตรฐานของตัวบงชี้ยอยนั้น) 
  I  หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ยอยท่ีไดจากการประเมินโดยคณะผูประเมิน 
  N หมายถึง ลําดับท่ีของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน ; n = ๑,  ๒,  ๓,.....,n 
  ๓. นําผลคะแนนท่ีคํานวณไดจากขอ ๒ มาเปรียบเทียบเพ่ือพิจารณาระดับคุณภาพในการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาของแตละมาตรฐาน ตามเกณฑการตัดสินผล ดังรายละเอียดตามตาราง 

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ด ี
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ตองปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ตองปรับปรุงเรงดวน 

           
     การประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน คํานวณคะแนน ดังนี้ 
 ๑. คํานวณหาคาเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักตามรายมาตรฐาน เฉลี่ยรวม ๘ มาตรฐาน ดังสูตร 
การคํานวณคะแนนสถาบัน  ดังนี้ 

       คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    =    ∑  (Wn x Sn) 

                                                                      ∑  Wn   
             หรือ    =  (W1 x S1) +  (W2 x S2)  +…+  (Wn x Sn) 
                                 W1 +  W2 +…Wn 
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   โดยท่ี  : 
   W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญท่ีใหกับมาตรฐาน (ผลรวมของน้ําหนักมาตรฐานจะมีคาเทากับ

ผลรวมของน้ําหนักท้ัง ๑๐ มาตรฐาน) คือ ๑๖๐ คะแนน ; ∑ W = ๑๖๐ 
       S  หมายถึง คะแนนของมาตรฐานท่ีไดจากการคํานวณในข้ันตอนการคํานวณคะแนนราย
มาตรฐาน 

        n   หมายถึง ลําดับท่ีของมาตรฐาน ; n = ๑, ๒, ๓,....., ๗ 
 ๒. การพิจารณาระดับคุณภาพของสถาบัน  โดยนําผลคะแนนท่ีคํานวณไดจากขอ ๑ มาเปรียบเทียบ
เพ่ือพิจารณาระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมทุกมาตรฐาน ตามเกณฑการตัดสินผล 
ดังรายละเอียดตามตาราง 

 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 
๔.๕๑ – ๕.๐๐ ดีมาก 
๓.๕๑ – ๔.๕๐ ด ี
๒.๕๑ – ๓.๕๐ พอใช 
๑.๕๑ – ๒.๕๐ ตองปรับปรุง 
๐.๐๐ – ๑.๕๐ ตองปรับปรุงเรงดวน 
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มาตรฐานตัวบงช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 

 

กลุมตัวบงชี ้ มาตรฐานดาน ตัวบงชี้ คาน้ําหนัก 

มิติท่ี ๑  
ตัวบงช้ี
พ้ืนฐาน 

๑.คณุภาพศิษย ๑. ผูเรียนเปนคนด ี ๕ 
๒. ผูเรียนมคีวามรูความสามารถตามหลักสูตร ๕ 
๓. ผูเรียนมผีลงานตีพิมพ/เผยแพร ๕ 
๔. ศิษยเกาทําประโยชนใหกับสถาบัน ๕ 

รวมน้ําหนัก ๒๐ 
๒.คณุภาพคร/ู
อาจารย 

๕. คร/ูอาจารยมีความรูความสามารถ ๕ 
๖. คร/ูอาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร ๕ 
๗. คร/ูอาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน ๕ 
๘. คร/ูอาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ ๕ 
๙. คร/ูอาจารยปฏิบัตติามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู/ครูทหาร 

๕ 

รวมน้ําหนัก ๒๕ 
๓. หลักสูตรและ
การเรยีนการสอน 

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

รวมน้ําหนัก ๒๐ 
๔. การฝกศึกษา
วิชาทหารและ
ภาวะผูนํา 
(เฉพาะกลุม ๒ ๓ 
และ ๔) 
 

๑๔. กระบวนการพัฒนาการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (กลุม ๒) 
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตผูนําทางทหารฯ  
 (กลุม ๓ ๔) 

๕ 

๑๕. บุคลากรทางการฝกศึกษาและอบรมทางดานวิชาทางทหารฯ (กลุม ๒)  
  การบริหารจัดการคร/ูอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก  
 ครูปกครอง และนายทหารปกครอง (กลุม ๓ ๔)  

๕ 

๑๖. ประสิทธิผลของการฝกศึกษาวิชาทหารฯ (กลุม ๒) 
 ประสิทธิผลของการฝกภาคปฏิบัตหิรือภาคสนาม (กลุม ๓ ๔) 

๕ 

๑๗. ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา (กลุม ๒ ๓ ๔) ๕ 
๑๘. คณุลักษณะของผูสําเร็จการศกึษาท่ีพึงประสงค (กลุม ๒ ๓ ๔) ๕ 

รวมน้ําหนัก ๒๕ 
๕.การบริหารและ 
ธรรมาภบิาลของ
สถานศึกษา 

๑๙. การดําเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน ๕ 

๒๐. การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ๕ 
๒๑. การบริหารความเสีย่ง ๕ 
๒๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ๕ 

รวมน้ําหนัก ๒๐ 
๖.ความสัมพันธ
กับชุมชน/สังคม 

๒๓. การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ ๕ 
๒๔. การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอสถาบัน ๕ 

รวมน้ําหนัก ๑๐ 
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กลุมตัวบงชี ้ มาตรฐานดาน ตัวบงชี ้ คาน้ําหนัก 

 ๗. การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒๕. การสงเสรมิสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร  

๕ 

๒๖. การพัฒนาสุนทรยีภาพ ๕ 
รวมน้ําหนัก ๑๐ 

๘. การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

๒๗. ผลการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงาน
ตนสังกัด 

๕ 

๒๘. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

๕ 

รวมน้ําหนัก ๑๐ 
มิติท่ี ๒ 
ตัวบงช้ี 
อัตลักษณ 

๙. อัตลักษณ/
เอกลักษณ 

๒๙. อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา ๕ 
๓๐. เอกลักษณสถาบัน ๕ 

รวมน้ําหนัก ๑๐ 
มิติท่ี ๓ 
ตัวบงช้ี 
มาตรการ
สงเสริม 

๑๐. มาตรการ
สงเสริม 

๓๑. มาตรการสงเสรมิ (ภายในสถาบัน)  ๕ 
๓๒. มาตรการสงเสรมิ (ภายนอกสถาบัน) ๕ 

รวมน้ําหนัก ๑๐ 

รวม ๓ กลุมตัวบงช้ี มาตรฐาน ๑๐ ดาน ๓๒ ตัวบงช้ี และคานํ้าหนัก ๑๖๐ คะแนน 
รร.สธ.ทบ. (สบศ.) งดประเมินมาตรฐานดานท่ี ๔ รวม ๓ กลุมตัวบงชี้ มาตรฐาน ๙ ดาน ๒๗ ตัวบงชี้ และคานํ้าหนัก ๑๓๕ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพศิษย 
 

 ผูสําเร็จการศึกษา มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ดานความม่ันคงระดับยุทธการและยุทธศาสตร การแพทยและเวชศาสตรทหาร การพยาบาล มีภาวะผูนํา  
ทางทหารและคุณลักษณะทางทหารท่ีพึงประสงคตามท่ีกองทัพตองการ และเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ท้ังดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และทักษะทางวิชาชีพ รวมท้ังมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีทักษะการวิจัย มีผลงานท่ีไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร สามารถประยุกตใชความรูเพ่ือการปฏิบัติงานในกองทัพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดม่ัน
ในระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณของความเปนทหารอาชีพ กลาหาญ เสียสละ ซ่ือสัตย สุจริต เปนแบบอยางท่ีดี  
มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีในสังคม ประเทศชาติ ดํารงตนอยูในหลักธรรมของศาสนา และมีความจงรักภักดี 
ในสถาบันพระมหากษัตริย โดยมุงเนนผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ   
      
ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คาน้ําหนัก คะแนน 

๑ ผูเรียนเปนคนดี ๕ ๕ 
๒ ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร ๕ ๕ 
๓ ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร ๕ ๕ 
๔ ศิษยเกาทําประโยชนใหกับสถาบัน ๕ ๕ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๑  ผูเรียนเปนคนด ี

คําอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษามีคุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากําหนด  
ปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาทางทหาร รักชาติ ศาสน กษัตริย ดํารงชีวิตอยางมีคุณคา มีน้ําใจไมตรี   
มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมดานตางๆ อาทิ วินัย สติ กตัญู เมตตา อดทน ซ่ือสัตย ประหยัด ขยัน  
ไมเห็นแกตัว ฯลฯ ผานการทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน 
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เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๒ ๓ และ ๔) 
  ๑. รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน  
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด (๒ คะแนน) 
 

  
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน  

(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป X ๑๐๐ 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด  

 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด เทากับ  
๒ คะแนน 
   
  ๒. รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีมีคะแนนความประพฤติและคะแนน 
การประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี - ดีมาก ตามท่ีสถาบันกําหนด ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษา
ท้ังหมด (๓ คะแนน) 
 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด เทากับ  
๓ คะแนน 
 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๑) 
 รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน  
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด  
 

  
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน  

(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง/ป X ๑๐๐ 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด  

 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด เทากับ  
๕ คะแนน 
 
 

  
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีมีคะแนนความประพฤติและ 
คะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี - ดีมาก X ๑๐๐ 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด  
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หมายเหตุ :  ๑. การทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร) ตรวจสอบจากหลักฐาน เชน คําสั่ง 
หนังสือสั่งการใหนักเรียน/นักศึกษา ไปรวมกิจกรรมตางๆ ท่ีตอบสนองตอภารกิจของกองทัพ สังคม และ
ประเทศชาติ หรือ portfolio ของนักเรียน/นักศึกษาท่ีแสดงการทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน 
ท่ีมีลายมือชื่อรับรองจากผูแทนหนวยท่ีไปทํากิจกรรม หรือครู/อาจารยท่ีเก่ียวของ 
 ๒. การนับจํานวนใหนับท้ังผูทํากิจกรรมและผูรวมกิจกรรม 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา มีนักเรียน/นักศึกษาทํารายรางกายผูอ่ืน  
ลักทรัพย ลวงละเมิดทางเพศ เลนการพนัน หรือคายาเสพติด ฯลฯ โดยอาจารยท่ีปรึกษาและผูบริหารมิได
ดําเนินการแกไขและปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวเกิดซํ้า 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด 
 ๒. แบบบันทึกจํานวนชั่วโมงในการทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร) การปฏิบัติ
ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา เปนรายคน และรายรวม หรือ portfolio ของนักเรียน/นักศึกษา 
 ๓. คําสั่ง หรือหลักฐาน เอกสาร ท่ีแสดงการมอบหมายใหนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติราชการเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจของกองทัพ  
 ๔. แบบประเมินความประพฤติ  
 ๕. แบบประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร  
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการกําหนดเกณฑดี-ดีมาก 
 ๗. แบบบันทึกคะแนนความประพฤติ และคะแนนประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร เปนรายคนและ
รายรวม 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๒  ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 

คําอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถตามท่ีหลักสูตรกําหนดและมีคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงคสอดคลองกับความตองการของผูใชผูสําเร็จการศึกษา และกองทัพ 
 

เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๒ ๓ และ ๔) 

๑. นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวามาตรฐาน 
ICT หรือเทียบเทา (๑ คะแนน) 
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย
ท้ังหมด เทากับ ๑ คะแนน 

  
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย ท่ีมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา  X  ๑๐๐ 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด  
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 ๒. มีนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองท่ีสะทอนความรู ความสามารถ 
ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา ๑ รางวัล (๑ คะแนน) 
 ๓. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด (Success Rate) 
ในแตละรุน (๑ คะแนน) 
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาท้ังหมด 
เทากับ ๑ คะแนน 
 
 ๔. การมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศของ
ผูสําเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)  
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด เทากับ  
๑ คะแนน 
 
 ๕. ผลประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
โดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา ในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมิน
โดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา เทากับ ๑ คะแนน 
 
 
 

  
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกําหนด (Success Rate)  X  ๑๐๐ 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาท้ังหมด  

 

  
จํานวนผ ูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอ 

จากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศ X  ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  

 

  
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา  
ในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

X  ๑๐๐ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินโดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา  
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 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๑) 
๑. นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวามาตรฐาน 

ICT หรือเทียบเทา (๑ คะแนน) 
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย
ท้ังหมด เทากับ ๑ คะแนน 
 

 ๒. มีนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองท่ีสะทอนความรู 
ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา ๑ รางวัล  
(๑ คะแนน) 
 
 ๓. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด (Success Rate) 
ในแตละรุน (๑ คะแนน) 
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาท้ังหมด 
เทากับ ๑ คะแนน 
 
 ๔. การมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศของ
ผูสําเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)  
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด เทากับ  
๑ คะแนน 

  
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย ท่ีมีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา  X ๑๐๐ 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด  

 

  
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาท่ีหลกัสูตรกําหนด (Success Rate)  X ๑๐๐ 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาท้ังหมด  

 

  
จํานวนผ ูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอ 

จากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศ X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  
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 ๕.  ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษา ในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  
(๑ คะแนน)  
 

  ใชบัญญัติไตรยางศ เทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผู ใชผูสําเร็จการศึกษาท่ี 
ตอบแบบสอบถามกลับมา เทากับ ๑ คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการกําหนดเปาหมายความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรม เพ่ือพัฒนาความสามารถ 
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
 ๔. แบบประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ๕. แบบบันทึกคะแนนหรือความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรายคน และรายรวม  
 ๖. ใบเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือโลรางวัล ของนักเรียนชั้นปสุดทาย  
 ๗. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาท่ีไดสําเร็จการศึกษา รวมท้ังรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาในรุนเดียวกัน 
เม่ือแรกเขาศึกษา  
 ๘. แบบบันทึกการมีงานทําและ/หรือการสอบไดทุนการศึกษาตอ 
 ๙. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษา  
 ๑๐. แบบบันทึกคะแนนความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษา เปนรายคน และรายรวม 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๓  ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน 

คําอธิบาย  (กลุม ๒ ๓ และ ๔) 
 ผลงานของนักเรียน/นักศึกษา ท่ีไดรับการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะ และ/หรือนําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงค หรือขอเสนอแนะท่ีระบุไวในโครงงาน  

เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา  
 รอยละของโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ท่ีมีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนําไปใชประโยชน (๕ คะแนน) 
 
 
 
 

  
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินความพึงพอใจจากผูใชผูสําเร็จการศึกษา 

ในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับการประเมินโดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา  
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จํานวนโครงงานนักเรยีน/นักศึกษา (Senior Project) ท่ีมีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะ 

ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนําไปใชประโยชน X ๑๐๐ 
จํานวนโครงงานนักเรยีน/นักศึกษา (Senior Project) ท้ังหมด 

 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ ของจํานวนโครงงานนักเรียน/นกัศึกษา (Senior 
Project) ท้ังหมด เทากับ ๕ คะแนน 
 

คําอธิบาย (กลุม ๑) 
 ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาโท ท่ีไดรับการตีพิมพและ/หรือเผยแพรในมิติตางๆ 
 

ผลงานวิจัย 
  

การตีพิมพผลงานวิจัย คาน้ําหนัก 
มีการตีพิมพสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online ๐.๒๐ 
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ  ๐.๔๐ 
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุม ๒ หรือเทียบเทา 

๐.๖๐ 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) กลุม ๑ หรือเทียบเทา 

๐.๘๐ 

มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล 
ISI หรือ Scopus หรือเทียบเทา 

๑.๐๐ 

 

ผลงานสรางสรรค 
การเผยแพรผลงานสรางสรรค คาน้ําหนัก 

มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online ๐.๒๐ 
มีการเผยแพรในระดับสถาบัน ๐.๔๐ 
มีการเผยแพรในระดับกองทัพ/ชาต ิ ๐.๖๐ 
มีการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ ๐.๘๐ 
มีการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐๐ 

หมายเหตุ  ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบ ไมนอยกวา ๓ คน 
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

 

 

 

 

http://www.scimagojr.com/
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เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยท่ีตีพิมพและงานสรางสรรคท่ีเผยแพรของบัณฑิตระดับ
ปริญญาโท (๕ คะแนน) 

 
 

   ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัย/งานสรางสรรค 
ท่ีตีพิมพ/เผยแพรของบัณฑิตระดับปริญญาโท     X ๑๐๐ 

จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 
 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ ของจํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิต
ระดับปริญญาโทท้ังหมด เทากับ ๕ คะแนน 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงช้ีนี้จะลดลง ๑ คะแนน  หากพบวา 
 ๑. มีอัตราสวนอาจารยตอนักศึกษาปริญญาโท/เอก  ไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ.หรือตนสังกัด หรือ 
 ๒. มีอัตราสวนอาจารยคุมวิทยานิพนธไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ.หรือตนสังกัด หรือ 
 ๓. มีอัตราสวนอาจารยคุมสารนิพนธ  ไมเปนไปตามเกณฑของ สกอ. หรือตนสังกัด 

ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๒ ๓ และ ๔) 
 ๑. โครงงานของนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการเผยแพรสูสาธารณะ ในลักษณะตางๆ  
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําโครงงานของนักเรียน/นักศึกษาไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค 
หรือขอเสนอแนะท่ีระบุไวในโครงงาน   
 ๔. หนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีนําโครงงานไปใชประโยชน  
 ๕. แบบบันทึกขอมูลการนําโครงงานไปใชประโยชนเปนรายบุคคล และรายรวม 

ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๑) 
 ๑. ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ของบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทสูสาธารณะ ในลักษณะตางๆ เชน เลมวารสารวิชาการท่ีนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ หนังสือเชิญไปรวม
กิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัย กําหนดการเผยแพร ภาพถายสื่ออิเล็กทรอนิคส ภาพถายแสดงการเผยแพร
ผลงานวิจัยในงานตางๆ เปนตน  
 ๓. แบบบันทึกการกําหนดคาน้ําหนัก และการตีพิมพ เผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
บัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงรายชื่อคณะกรรมการท้ังภายในและภายนอกสถาบันรวมพิจารณา
ผลงานสรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาโท 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมอบหมายอาจารยคุมสารนิพนธหรือวิทยานิพนธ ใหกับนักศึกษา
ในระดับปริญญาโท 
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ตัวบงช้ีท่ี ๔ ศิษยเกาทําประโยชนใหสถานศึกษา 

คําอธิบาย 
 ศิษยเกาท่ีกลับมาชวยเหลือและใหความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ใหการสนับสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๑. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ  หรือพัฒนานักเรียน/นักศึกษารวมกับ
สถานศึกษา (๑ คะแนน)  
 ๒. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาสถานศึกษา เชน อาคารสถานท่ี อุปกรณการศึกษา หรือสิ่งแวดลอม 
เปนตน (๑ คะแนน) 
 ๓. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือทุนการศึกษา (๑ คะแนน) 
 ๔. มีฐานขอมูลและมีการสื่อสารกับศิษยเกาอยางเปนระบบ (๑ คะแนน) 
 ๕. มีผลงานสรางสรรคสังคมของศิษยเกาท่ีเปนท่ียอมรับ/ยกยอง อยางนอยปละ ๑ ผลงาน (๑ คะแนน)  

หมายเหตุ : ประเมินเฉพาะสถาบันท่ีมีศิษยเกาสําเร็จการศึกษา ๕ ปข้ึนไป 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา ไมมีฐานขอมูลศิษยเกาท่ีเปนระบบ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. โครงงาน/กิจกรรมท่ีศิษยเกาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ  
 ๒. ภาพถายวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑ ท่ีศิษยเกาบริจาคใหกับสถาบัน 
 ๓. ระเบียบ/คําสั่ง ท่ีเก่ียวของกับกองทุนศิษยเกา หรือภาพถายการมอบทุนการศึกษาของศิษยเกา  
 ๔. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา  

๕. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงฐานขอมูลของศิษยเกา และการสื่อสารกับศิษยเกา เชน หนังสือเชิญ
ประชุมศิษยเกา รายงานการประชุมศิษยเกา การติดตอสื่อสารผานโซเชียลมีเดีย เปนตน 
 ๖. ผลงานสรางสรรคของศิษยเกาท่ีเปนท่ียอมรับ/ยกยอง 
 

มาตรฐานที่ ๒ ดานคุณภาพครู/อาจารย 
 

 สถานศึกษาของกองทัพ มีครู/อาจารยประจําท่ีมีความรูความสามารถมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/
วิชาชีพในสาขาท่ีสอน สามารถพัฒนานักเรียน/นักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท่ีหลักสูตรกําหนด  
มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ และนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนหนวยงาน กองทัพ 
สังคม และประเทศชาติ รวมท้ังไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณอยางตอเนื่อง ตลอดจนปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร เพ่ือเปนแบบอยางท่ีดีตอนักเรียน/นักศึกษา 
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ประกอบดวย ๕ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คาน้ําหนัก คะแนน 

๑ ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ ๕ ๕ 
๒ ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร ๕ ๕ 
๓ ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน ๕ ๕ 
๔ ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ ๕ ๕ 
๕ ครู/อาจารยปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และ

จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
๕ ๕ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๕  ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ 

คําอธิบาย 
 ครู/อาจารยประจํามีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาท่ีสอน สามารถพัฒนา
นักเรียน/นักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนด 

เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

 กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย (กลุม ๑ ๒ และ ๓) 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ๐ ๒ ๕ 

ผูชวยศาสตราจารย ๑ ๓ ๖ 

รองศาสตราจารย ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย ๖ ๘ ๑๑ 

   
 คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้ 

  
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา  

  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 
 

 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน 

หมายเหตุ :  โรงเรียนเหลาทัพ ใชเกณฑการประเมินตามตาราง และใหเทียบเคียงดังนี้ 
  ๑) วุฒิการศึกษา 
  ใหอาจารยผูสอนท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการเหลาทัพ และวิทยาลัยการทัพเรือ 
เทียบเทาปริญญาโท เนื่องจากเปนสาขาวิชาชีพเฉพาะท่ีมีความเชี่ยวชาญทางทหาร 
  ๒) ตําแหนงทางวิชาการ 
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 ใหอาจารยผูสอนท่ีมีประสบการณเปนผูบังคับการเรือหรือนักบินมาแลว ไมต่ํากวา ๓ ป เทียบเทา
ผูชวยศาสตราจารย และมีประสบการณเปนผูการเรือหรือนักบินมาแลว ไมต่ํากวา ๕ ป เทียบเทารองศาสตราจารย 

กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย (กลุม ๔) 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ๐ ๓ ๖ 

 คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้ 
  

ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา  
  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

 
 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๓.๕ เทากับ ๕ คะแนน 

หมายเหตุ : ไมนับปริญญากิตติมศักดิ์ศาสตราจารยคลินิก  ศาสตราจารยภิชาน 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา มีอาจารยประจํามีวุฒิปริญญาท่ีไมไดรับการ
รับรองจากตนสังกัด 

ขอมูลประกอบการพิจารณา   
 ๑. ปริญญาบัตรของครู/อาจารย  
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ของครู/อาจารย 
 ๓. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือเอกสารท่ีแสดงการสําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเสนาธิการเหลาทัพ 
หรือวิทยาลัยการทัพ  
 ๔. ประวัติยอ หรือเอกสารหลักฐานท่ีแสดงประสบการณการทํางานเปนผูบังคับการเรือ หรือนักบิน  
 ๕. แบบบันทึกขอมูลการกําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารยเปนรายคน และรายรวม 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๖  ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร 

คําอธิบาย 
 ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีมีคุณภาพและไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับสากล หรือผลงานสรางสรรคท่ีผานการรับรองจากคณะกรรมการ  และมีการเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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เกณฑการประเมิน 

 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๑. รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีไดรับ
การตีพิมพและ/หรือเผยแพร (๒ คะแนน) 
 

 
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคท่ีไดรับการ

ตีพิมพและ/หรือเผยแพร 
 
X ๑๐๐ 

จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท้ังหมด 
 

 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําท้ังหมด เทากับ ๒ คะแนน 
 
 

 ๒. รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคท่ีเผยแพร (๓ คะแนน) 
 

 
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

X ๑๐๐ 
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท้ังหมด 

 
  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ ของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําท้ังหมด เทากับ ๓ คะแนน 
 
ผลงานวิจัย 

การตีพิมพงานวิจัย คาน้ําหนัก 
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ ๐.๒๐ 
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ ๐.๔๐ 
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล  Thai-Journal  
Centre (TCI) กลุม ๒ หรือ 

๐.๖๐ 

- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal  
Centre (TCI) กลุม ๑ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago  Journal  Rank : 
www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3, Q4 หรือ
เทียบเทา 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

๐.๘๐ 

- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏใน
ฐานขอมูลสากลISI หรือ Scopus Q1,Q2หรือเทียบเทา 
- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร 

๑.๐๐ 
 

 

http://www.scimagojr.com/


 46 ¤Ù‹Á×Í»ÃÐ¡¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ Ê¶Òº¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡Í§·¾ ÃÐ´º»ÃÔÞÞÒµÃÕ¢Öé¹ä» 

ผลงานสรางสรรค 
การเผยแพรผลงานสรางสรรค คาน้ําหนัก 

มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online ๐.๒๐ 
มีการเผยแพรในระดับสถาบัน ๐.๔๐ 
มีการเผยแพรในระดับกองทัพ/ชาต ิ ๐.๖๐ 
มีการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ ๐.๘๐ 
มีการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐๐ 

เง่ือนไข : คะแนนในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีอาจารยคัดลอกผลงาน แตสถาบันมิไดดําเนินการ 
 ลงโทษ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. รายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
 ๒. รายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยท่ีผลิตผลงานวิจัย 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยสูสาธารณะ ในลักษณะตางๆ เชน เลมวารสารวิชาการท่ีนําผลงานวิจัยไปตีพิมพ หนังสือเชิญ
ไปรวมกิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัย กําหนดการเผยแพร ภาพถายสื่ออิเล็กทรอนิคส ภาพถายแสดงการ
เผยแพรผลงานวิจัยในงานตางๆ เปนตน  
 ๔. แบบบันทึกการกําหนดคาน้ําหนัก และการตีพิมพ เผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
 ๕. สิทธิบัตรของผลงานวิจัย 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๗  ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน 
คําอธิบาย 
 ครู /อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีนํา ไปใชประโยชน  
ตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะท่ีระบุไวในรายงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการบริหารสถาบัน/ผูบริหารสถาบันหรือสภาสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีไดนําไปใชประโยชน 
ตอจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยท้ังหมด (๕ คะแนน) 
 

 
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีมีผลงานท่ีไดนําไปใชประโยชน 

จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท้ังหมดท่ีมีผลงาน 
 

X  ๑๐๐ 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจาํท้ังหมดท่ีมีผลงาน เทากับ ๕ คะแนน 
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เง่ือนไข : คะแนนในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําละเมิด 
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/คัดลอกผลงาน แตสถาบันมิไดดําเนินการลงโทษ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. รายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยท้ังหมด 
 ๒. รายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยท่ีผลิตผลงานวิจัย 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยไป
ใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะท่ีระบุไวในรายงานวิจัย/งานสรางสรรค  
 ๔. หนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคไปใชประโยชน 
 ๕. แบบบันทึกขอมูลการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคไปใชประโยชนเปนรายบุคคล และรายรวม 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๘ ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 

คําอธิบาย 
 ครู/อาจารยประจําท่ีไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ เชน ศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยท้ังในและ/หรือตางประเทศ และไดนําความรูกลับมาขยาย
ผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอ
ผลงาน อยางนอย ๓๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด 
 

 
จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีเพ่ิมพูนความรูฯ ไมนอยกวา ๓๐ ชม./ป  

และมีการขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน 
จํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด 

 

 
X  ๑๐๐ 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ  ๘๐ ของจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด เทากับ  
๕ คะแนน 

เง่ือนไข : ๑. การนําความรูกลับมาขยายผล ตรวจสอบจากรายงานสรปุผลการประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษา 
ดูงานฯ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ภาพถาย ท่ีนําความรูท่ีไดรับมาขยายผล 
 ๒. คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีครู/อาจารยละท้ิงการสอน 
 
 
 
 
 
 



 48 ¤Ù‹Á×Í»ÃÐ¡¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ Ê¶Òº¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡Í§·¾ ÃÐ´º»ÃÔÞÞÒµÃÕ¢Öé¹ä» 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. รายชื่อครู/อาจารยประจําท้ังหมด 
 ๒. รายชื่อครู/อาจารยประจําท่ีไดรับการพัฒนาโดยการศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษา
ดูงาน/นําเสนอผลงาน 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร 
โครงการ/กิจกรรม คําสั่งเดินทางไปราชการ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวของ เปนตน  
 ๔. แบบบันทึกจํานวนชั่วโมงท่ีไดรับการพัฒนา ของอาจารยประจํา เปนรายคนและรายรวม 
 ๕. หนังสือรายงานสรุปผลการเขารวมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาตางๆ พรอมขอเสนอแนะ ในการ
นํามาใชประโยชน 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําความรูท่ีไดรับจากการรวมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาตาง ๆ ไปใชประโยชน 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๙  ครู/อาจารย ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพครู ครูทหารไวเปนลายลักษณอักษร  
มีกระบวนการสงเสริมใหครู  อาจารยปฏิบั ติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการกํากับ ดูแลการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดําเนินการวางแผน 
ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๑. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร  
ตอจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด (๒ คะแนน) 
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด เทากับ 
๒ คะแนน 

 ๒. มีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร (๑ คะแนน)  
 ๓. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร และ มีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร อยางนอย ๒ ครั้ง/ป (๑ คะแนน)  
 ๔. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีผานการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร อยูใน
ระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด (๑ คะแนน) 
 
 
 
 

  
จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีปฏิบัติตามระเบยีบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร 

X ๑๐๐ 
 จํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด 
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จํานวนครู/อาจารยประจําผานการประเมินจรรยาบรรณวชิาชีพครู/ครูทหาร  

อยูในระดับ ดี – ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
จํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด 

 

 
X  ๑๐๐ 

 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด เทากับ ๑ คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. รายชื่อครู/อาจารยประจําท้ังหมด 
 ๒. รายชื่อครู/อาจารยประจําท่ีปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร และไมถูกลงโทษ 
 ๓. คูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
 ๔. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
 ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
 ๖. แบบประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพคร/ูครูทหาร 
 ๗. แบบบันทึกคะแนนผลการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร เปนรายคนรายรวม 
 

มาตรฐานที่ ๓ ดานหลักสตูรและการเรียนการสอน 
 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการบริหารการพัฒนาหลักสูตร ท้ังในดานวิทยาการอุดมศึกษาและ
วิทยาการทหาร ใหตอบสนองตอการผลิตบุคลากรตามวัตถุประสงคของกองทัพ พัฒนาการเรียนการสอนให
ทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยี วิทยาการและความตองการของกองทัพ มีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย  
โดยเนนการปฏิบัติจริงและสงเสริมประสบการณจริง โดยบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ 
มีความสามารถในการถายทอด รวมท้ังมีการนําผลงานวิจัยมาจัดการเรียนการสอน มีหลักเกณฑการวัดและ
ประเมินผลท่ีมีมาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

     
ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คาน้ําหนัก คะแนน 

๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ๕ ๕ 
๒ กระบวนการจัดการเรยีนการสอน ๕ ๕ 
๓ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ๕ ๕ 
๔ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู ๕ ๕ 
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ตัวบงช้ีท่ี ๑๐ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ 
ความตองการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกการเปด – ปดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด 
ทุกหลักสูตร มีการดําเนินงานให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจของหนวยผูใชตอผูสําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร  

เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๑. หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหนวยงานตนสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/ 
สภาวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ (๑ คะแนน) 
 ๒. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย ๒ ครั้ง / ป (๑ คะแนน) 
 ๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพ/หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
หรือประชาคมอาเซียน ( ๑ คะแนน) 
 ๔. มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย ๑ ครั้ง ในทุก ๓ -  ๖ ป ( ๑ คะแนน) 
 ๕. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ ของหนวยผูใชท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษามาปรับปรุง
หลักสูตร (๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. หลักสูตรการศึกษา 
 ๒. หนังสืออนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการประเมินหลักสูตร เชน ผลงานวิจัยการประเมินหลักสูตร  
แบบประเมินหลกัสูตร รายงานการประชุมประเมินหลักสูตร เปนตน 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการปรับปรุงหลักสูตร เชน ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรเกา
และหลักสูตรใหม 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยผูใชผูสําเร็จการศึกษา
มาปรับปรุงหลักสูตร 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพดําเนินการใหครู/อาจารย จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอน
รายวิชา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ 
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
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เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๑. มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม คานิยม 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จํานวนไมนอยกวา รอยละ ๗๐ ของจํานวนรายวิชา
ท้ังหมด (๑ คะแนน) 
 ๒. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีกําหนด (๑ คะแนน)  
 ๓. รอยละของจํานวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ ดี – ดีมาก  
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนรายวิชาท้ังหมด (๑ คะแนน)  
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนด รอยละ ๘๐ ของจํานวนรายวิชาท้ังหมด เทากับ ๑ คะแนน 
  
 ๔. รอยละของจํานวนครู/อาจารยผูสอนท่ีมีผลการประเมิน อยูในระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนครู/อาจารยผูสอนท้ังหมด 
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนด รอยละ ๘๐ ของ จํานวนครู/อาจารยผูสอนท้ังหมด เทากับ  
๑ คะแนน 

๕. มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน (๑ คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
จํานวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ ดี – ดีมาก 

 (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 
 จํานวนรายวิชาท้ังหมด  

 

  
จํานวนครู/อาจารย/ผูสอนท่ีมีผลการประเมินอยูในระดับ ดี – ดีมาก 

 (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 
 จํานวนครู/อาจารยผูสอนท้ังหมด  
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. หลักสูตรการศึกษา 
 ๒. ตารางสอน 
 ๓. แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และรายหัวขอ 
 ๔. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 ๕. แบบบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา และรายรวม 

๖. แบบประเมินครู/อาจารยผูสอน 
 ๗. แบบบันทึกผลการประเมินคร/ูอาจารยผูสอน เปนรายคน และรายรวม  
 ๘. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงแผนการสอน 
เชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา แผนการสอนภายหลัง
ปรับปรุงแลว เปนตน 

 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๒ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพดําเนินการใหครู/อาจารย กําหนดและแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
ท่ีเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอน ใชวิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและ
หลากหลาย ตลอดจนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน 

เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๒  ๓ และ ๔) 
 ๑. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และครู/อาจารย
แจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน) 
 ๒. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/
แผนการสอน (๑ คะแนน) 
 ๓. มีการแจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใหผูปกครองทราบอยางนอย ๑ - ๒ ครั้ง/ปการศึกษา 
(๐.๕ คะแนน)   
 ๔. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือความโปรงใส และ
ยุติธรรม (๑ คะแนน) 

๕. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน (๑ คะแนน) 
๖. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (๐.๕ คะแนน) 
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  หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๑) 
   ๑. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และครู/อาจารย
แจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน) 
 ๒. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/
แผนการสอน (๑ คะแนน) 
 ๓. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือความโปรงใสและ
ยุติธรรม (๑ คะแนน)  
 ๔. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน (๑ คะแนน) 
 ๕. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (๑ คะแนน) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีไดรับการรับรองจากหนวย 
ตนสังกัด เชน หลักเกณฑการวัดและประเมินผลของกรมยุทธศึกษาเหลาทัพ เปนตน 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหนักเรียน/นักศึกษา
ทราบ เชน กําหนดหวงเวลาในตารางสอน หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เปนตน 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการแจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใหผูปกครองทราบ เชน 
หนังสือรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน 
 ๔. คําสั่งแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ หรือเลือกขอสอบ 
 ๕. คําสั่งแตงตั้งกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู  
 ๖. แบบบันทึกคะแนนของนักเรียน/นักศึกษาท่ีสอบตก หรือไมผาน  
 ๗. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการสอนซอมเสริมความรูใหกับนักเรียนท่ีสอบตก หรือไมผาน เชน 
โครงการ/กิจกรรมการสอนซอมเสริมความรู การมอบหมายงานใหศึกษาเพ่ิมเติม การสอบปากเปลา เปนตน 
 ๘. ผลการวิเคราะหขอสอบเปนรายวิชา  
 ๙. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการวิเคราะหขอสอบมาปรับปรุงและพัฒนาขอสอบในครั้งตอไป 
เชน หนังสือรายผลการวิเคราะหขอสอบพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งตอไป รายงานการประชุม 
เพ่ือพัฒนาขอสอบ เปนตน 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี 
การใหบริการ รวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติใหกับนักเรียน/นักศึกษาอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และนําผลการประเมินท่ีไดไปพัฒนาการจัดหา 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง  
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เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

๑. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ
รวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติ (๑ คะแนน) 

๒. มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน (๑ คะแนน) 
๓. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน (๑ คะแนน) 
๔. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ

รวมท้ังแหลงฝกปฏิบัติ (๑ คะแนน) 
๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนงานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ท่ีครอบคลุมท้ังดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี  
การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ  
 ๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
 ๔. แบบประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ครอบคลุมท้ังดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี  
การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ  
 ๕. แบบบันทึกผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน 
หนังสือรายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงานการ
ประชุม เปนตน 
 

มาตรฐานที่ ๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา 
 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการฝกศึกษาวิชาทหาร และภาวะผูนํา การฝกอบรม การปลูกฝงอุดมการณ 
และการจัดกิจกรรมท่ีเนนการปฏิบัติและสรางเสริมประสบการณจริง มีการฝกปฏิบัติวิชาชีพ เพ่ือใหผูเรียนมีจิตวิญญาณ 
ทักษะ และความรอบรูในการเปนทหารอาชีพ มีความจงรักภักดี และสามารถสละเลือดเนื้อและชีวิต เพ่ือชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยได และมีภาวะผูนําทางทหาร ท่ีสามารถเผชิญกับภัยคุกคาม รวมท้ังความยากลําบาก
และอุปสรรคปญหาตางๆ มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง โดยมีบุคลากรการฝกอบรมทางทหารท่ีมีคุณภาพ 
และอุปกรณการฝกท่ีทันสมัย ตลอดจนมีการระดมทรัพยากร ท้ังดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี 
ยุทโธปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมท้ังความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกกองทัพ 
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ประกอบดวย ๕ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คาน้ําหนัก คะแนน 

๑ - กระบวนการพัฒนาการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (กลุม ๒) 
- การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตผูนําทางทหารฯ 
(กลุม ๓ ๔) 

๕ ๕ 

๒ - บุคลากรทางการฝกศึกษาและอบรมทางดานวิชาทางทหารฯ  
(กลุม ๒)  
- การบริหารจัดการครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก  
ครูปกครอง และนายทหารปกครอง (กลุม ๓ ๔)  

๕ ๕ 

๓ - ประสิทธิผลของการฝกศึกษาวิชาทหารฯ (กลุม ๒) 
- ประสิทธิผลของการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (กลุม ๓ ๔) 

๕ ๕ 

๔ ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา (กลุม ๒ ๓ ๔) ๕ ๕ 
๕ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค (กลุม ๒ ๓ ๔) ๕ ๕ 

 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔ กระบวนการพัฒนาการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (กลุม ๒) 

คําอธิบาย 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําเปนไปตามหลักสูตร เพ่ือเสริมสราง
ผูนําทางทหารใหมีความเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของกองทัพ  
มีความรู ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในศาสตรดานวิทยาการทหาร รวมท้ังมีการประเมินผลและนําผล 
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

เกณฑการพิจารณา  
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๑. มีกิจกรรมการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําในหลักสูตร (๑ คะแนน) 
 ๒. มีหนวยงานรับผิดชอบและดําเนินการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําตามหลักสูตร (๑ คะแนน) 
 ๓. จํานวนหนวยกิตรวมของการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา ไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต  
(๐.๕ คะแนน) 
 ๔. จํานวนสัปดาหของการฝกภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา ๘ สัปดาห/ป หรือมีระยะเวลาการฝก
ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไมนอยกวา ๑,๑๐๐ ชั่วโมง สําหรับหลักสูตร ๔ ป และไมนอยกวา ๑,๔๐๐ ชั่วโมง 
สําหรับหลักสูตร ๕ ป (๐.๕ คะแนน) 
 ๕. มีการประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (๑ คะแนน) 
 ๖. มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (๑ คะแนน) 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๒) 
 ๑. หลักสูตรการศึกษา (สวนท่ีแสดงการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา)  
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงกิจกรรมการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา เชน ตารางสอน 
ประมวลรายวิชา โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของ เปนตน  
 ๓. แบบประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา  
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะ
ผูนํา เชน หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา พรอมขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงปตอไป รายงานการประชุม เปนตน 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔  การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตผูนําทางทหารท่ีเหมาะสมกับสภาวะ 
   ปจจุบันและสอดคลองกับความตองการของกองทัพ (กลุม ๓ และ ๔) 

คําอธิบาย 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีการพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน  
ใหผูเรียน มีคุณลักษณะทางทหารและผูนําทางทหาร ควบคูกับวิชาชีพของตน ตลอดจนการใหบริการ 
แกชุมชน สังคมท่ีเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน  ท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน สอดคลองกับความตองการ
ของกองทัพ  

เกณฑการพิจารณา   
  หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
  ๑. มีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (๑ คะแนน) 
  ๒. หลักสูตรตอบสนองปรัชญา และวัตถุประสงคของสถาบัน (๑ คะแนน) 
  ๓. มีการจัดการฝกอบรมทางทหาร/วิชาชีพ ตรงตามหลักสูตรและตามแผนการปฏิบัติ (๑ คะแนน)  
  ๔. มีการประเมินผลการฝกอบรมทางทหาร/การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพ (๑ คะแนน) 
  ๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร/วิชาทางทหาร/วิชาชีพ (๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๓ และ ๔) 
 ๑. หลักสูตรการศึกษา (สวนท่ีแสดงการฝกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ)  

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงกิจกรรมการฝกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ เชน ตารางสอน ประมวล
รายวิชา โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของ เปนตน  
 ๓. แบบประเมินผลการฝกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ 
เชน หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงป
ตอไป รายงานการประชุม เปนตน 

 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕  บุคลากรทางการฝกศึกษาและอบรมทางดานวิชาทางทหาร และภาวะผูนาํท่ีมีคุณภาพ (กลุม ๒) 

คําอธิบาย 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีบุคลากรทางการฝกศึกษาและอบรมดานการทหารท่ีมีประสบการณ 
ในการปฏิบัติงานทางทหาร เคยเปนผูบังคับหนวยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผูบังคับกองรอยข้ึนไป ผานการ
ฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดาน หรือมีคุณวุฒิปริญญาโททางทหาร หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
เสนาธิการเหลาทัพข้ึนไป และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางทหารเปนท่ียอมรับของกองทัพ 
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เกณฑการพิจารณา 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

๑. มีประสบการณเปนผูบังคับหนวยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผูบังคับกองรอยข้ึนไป (๑ คะแนน) 
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท้ังหมด 
เทากับ ๑ คะแนน 
 

 ๒. มีประสบการณในการปฏิบัติงานทางทหาร (๑ คะแนน) 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท้ังหมด 
เทากับ ๑ คะแนน 
 

 ๓. ผานการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดาน (๑ คะแนน) 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท้ังหมด 
เทากับ ๑ คะแนน 
 

 ๔. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางทหารเปนท่ียอมรับของกองทัพ (๑ คะแนน) 
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท้ังหมด 
เทากับ ๑ คะแนน 

 
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท่ีมีประสบการณเปนผูบังคับหนวยทหาร  

หรือจบการศึกษาระดับผูบังคับกองรอยข้ึนไป X ๑๐๐ 
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท้ังหมด 

 

 
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท่ีมีประสบการณในการปฏิบัติงานทางทหาร  

X ๑๐๐ 
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท้ังหมด 

 

 
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท่ีผานการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดาน  

X ๑๐๐ 
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท้ังหมด 

 

 
จํานวนบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางทหารเปนท่ียอมรับของกองทัพ 

X ๑๐๐ 
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท้ังหมด 
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 ๕. มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพข้ึนไป (๑ คะแนน)
  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท้ังหมด 
เทากับ ๑ คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๒) 
 ๑. รายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารท้ังหมด 
 ๒. รายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารท่ีมีประสบการณเปนผูบังคับหนวยทหาร ประสบการณ 
ในการปฏิบัติงานทางทหาร พรอมเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมีประสบการณ เชน ประวัติยอ เปนตน  
 ๓. รายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารท่ีผานการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะ 
ดาน พรอมเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการผานการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหาร เชน ประกาศนียบัตร 
ประวัติยอ เปนตน  
 ๔. รายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโททางทหาร หรือสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพข้ึนไป พรอมเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงวุฒิการศึกษา เชน วุฒิบัตร 
ประกาศนียบัตร ประวัติยอ เปนตน  
 ๕. แบบบันทึกรายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารท่ีมีประสบการณและผานการฝกอบรมฯ  
ตามขอ ๑ - ๔ เปนรายคนและรายรวม 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕  การบริหารจัดการครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครูปกครอง และนายทหารปกครอง   
   (กลุม ๓ และ ๔) 

คําอธิบาย 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีระบบการคัดเลือกอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง 
และนายทหารปกครอง จากผูมีประสบการณ เชี่ยวชาญในศาสตรดานวิทยาการทหาร ท้ังภายในและภายนอก
กองทัพ มีการกําหนดหนาท่ีและภาระงานของอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และ
นายทหารปกครองอยางชัดเจน มีการปฐมนิเทศ อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง นายทหาร
ปกครองใหม รวมท้ังมีการจัดครูพ่ีเลี้ยงนิเทศการปฏิบัติ ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลการสอน เพ่ือนํามา
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝกศึกษา และการอบรม 
 
 
 
 
 
 

 
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือสําเร็จการศึกษา 

หลักสูตรเสนาธกิารเหลาทัพข้ึนไป  X ๑๐๐ 
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารท้ังหมด 

 



 59 ¤Ù‹Á×Í»ÃÐ¡¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ Ê¶Òº¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡Í§·¾ ÃÐ´º»ÃÔÞÞÒµÃÕ¢Öé¹ä» 

เกณฑการพิจารณา 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
     ๑. มีระบบการคัดเลือกอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และนายทหารปกครอง  
(๑ คะแนน)    
    ๒. มีการกําหนดหนาท่ีและภาระงานของอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง 
และนายทหารปกครอง (๑ คะแนน) 
     ๓. มีการปฐมนิเทศ อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และนายทหารปกครองใหม  
รวมถึงการจัดครูพ่ีเลี้ยง (๑ คะแนน) 
     ๔. มีประเมินผลการสอนของอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก และครู/อาจารยปกครอง นายทหาร
ปกครอง (๑ คะแนน) 
     ๕. มีการนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝกศึกษา และ
การอบรม (๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๓ และ ๔) 
 ๑. รายชื่อครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และนายทหารปกครอง 
ท้ังหมด 
 ๒. คูมือหรือหลักเกณฑการคัดเลือกครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง 
และนายทหารปกครอง  
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการกําหนดหนาท่ีภาระงานของครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร  
ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และนายทหารปกครอง เชน คูมือครู/อาจารย คําสั่งใหปฏิบัติหนาท่ี เปนตน 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการปฐมนิเทศ ครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารย
ปกครอง และนายทหารปกครองใหม เชน โครงการ/กิจกรรมท่ีเก่ียวของ  คูมือครู/อาจารย คําสั่งใหปฏิบัติ
หนาท่ี เปนตน 
 ๕. แบบประเมินผลการสอนของครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และ
นายทหารปกครองใหม  
 ๖. แบบบันทึกผลประเมินการสอน ของครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง 
และนายทหารปกครอง เปนรายคน และรายรวม  
 ๗. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนและ 
การฝกอบรม เชน หนังสือรายงานผลประเมินการสอน พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงาน 
การประชุม เปนตน 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๖  ประสิทธิผลของการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (กลุม ๒) 

คําอธิบาย  
  สถานศึกษาของกองทัพ มีแผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา มีหนวยงาน
รับผิดชอบ กํากับดูแลการฝกศึกษาใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด มีการวัดและประเมินผลการฝกวิชาทหารและ
การเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา รวมท้ังมีการนําผลการประเมินนํามาปรับปรุง พัฒนาการฝกวิชาทหารและ 
การเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา ตลอดจนมีการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือใชสนับสนุน 
การฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 
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เกณฑการพิจารณา 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
  ๑. มีแผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน) 
  ๒. มีการฝกตามแผนท่ีกําหนด (๑ คะแนน) 
  ๓. มีการประเมินผลการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน) 
  ๔. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะ
ผูนํา (๑ คะแนน) 
  ๕. มีนวัตกรรมท่ีใชสนับสนุนในการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๒) 
 ๑. แผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 
 ๒. แบบประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา  
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกวิชาทหารและการ
เสริมสรางคุณลักษณะผูนํา เชน หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสราง
คุณลักษณะผูนํา พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงานการประชุม เปนตน 
 ๔. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ท่ีใชในการสนับสนุนการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๖  ประสิทธิผลของการฝกภาคปฏิบัติ หรือภาคสนาม (กลุม ๓ และ ๔) 

คําอธิบาย 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีแผนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม มีหนวยงานรับผิดชอบ กํากับดูแล
การฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด มีการวัดและประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติ 
หรือภาคสนาม รวมท้ังมีการนําผลการประเมินนํามาปรับปรุง พัฒนาการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม 
ตลอดจนมีการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคนวัตกรรม เพ่ือใชสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม  

เกณฑการพิจารณา 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
  ๑. มีแผนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 
  ๒. มีการฝกตามแผน (๑ คะแนน) 
  ๓. มีการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 
  ๔. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 
  ๕. มีนวัตกรรมท่ีใชสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๓ และ ๔) 
 ๑. แผนการฝกภาคปฏิบัติทางวิชาชีพท่ีเปนเอกลักษณของสถาบันทางทหาร หรือภาคสนาม  
 ๒. แบบประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม  
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม 
เชน หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป 
รายงานการประชุม เปนตน 
 ๔. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ท่ีใชในการสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม 
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ตัวบงช้ีท่ี ๑๗  ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา (กลุม ๒) 

คําอธิบาย 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษาวิชาทหารและ 
การเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา โดยมีแผนการระดมทรัพยากร และมีการระดมทรัพยากรท้ังในและ 
นอกสถานศึกษา เปนผลใหการดําเนินงานการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา 
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดในหลักสูตร และกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการฝกศึกษาวิชาทหาร
และการเสริมสรางคุณลักษณะผูนําอยางตอเนื่อง 

เกณฑการพิจารณา 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
  ๑. มีแผนการระดมทรัพยากร (๑ คะแนน) 
  ๒. มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (๑ คะแนน) 
  ๓. มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน (๑ คะแนน) 
  ๔. ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคการฝกศึกษาได (๑ คะแนน) 
  ๕. ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการฝกศึกษาอยางตอเนื่อง  
(๑ คะแนน) 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนการระดมทรัพยากรภายในและหรือภายนอกสถาบัน เพ่ือใชในการฝกศึกษา ไดแก วัสดุ 
อุปกรณ ครุภัณฑ สถานท่ี บุคลากร เปนตน 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําทรัพยากรจากหลายหนวยภายในสถาบัน มาสนับสนุนการฝก
ศึกษา เชน คําสั่งประกอบการฝกศึกษา ภาพถาย เปนตน 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน มาสนับสนุนการฝกศึกษา 
เชน คําสั่งประกอบการฝก ภาพถาย เปนตน 
 ๔. แบบประเมินผลการใชทรัพยากรการฝกศึกษา  
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการใชทรัพยากรการฝกศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เชน ภาพถาย  
ผลการประเมินการใชทรัพยากรการฝกศึกษา รายงานการประชุม เปนตน 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๗  ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา  (กลุม ๓ และ ๔) 
คําอธิบาย 
  สถานศึกษาของกองทัพ มีความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม  
โดยมีแผนการระดมทรัพยากร และมีการระดมทรัพยากรท้ังในและนอกสถานศึกษา เปนผลใหการดําเนินงาน 
การฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดในหลักสูตร และกอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนามอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการพิจารณา 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
  ๑. มีแผนการระดมทรัพยากร (๑ คะแนน) 
  ๒. มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (๑ คะแนน) 
  ๓. มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน (๑ คะแนน) 
  ๔. ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคการฝกศึกษาได (๑ คะแนน) 
  ๕. ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการฝกศึกษาอยางตอเนื่อง  
(๑ คะแนน) 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๘  คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค (กลุม ๒ ๓ และ ๔) 

คําอธิบาย 
 การกําหนดคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๖ ลง ๑ มี.ค.๕๖ 
ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู
ความสามารถ มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข มีทักษะ
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับวิชาชีพทหาร มีภาวะผูนําทางทหาร  
การเปนผูนําหนวยทหารขนาดเล็ก ในระดับผูบังคับหมวด หรือผูบังคับหนวยรักษาพยาบาล หรือหนวย 
เสนารักษขนาดเล็ก มีวินัย รูบทบาทหนาท่ีของการเปนทหารอาชีพ รูแบบธรรมเนียมทหาร บุคลิกลักษณะการ
วางตนท่ีเหมาะสม สํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบของตน สามารถปฏิบัติการทางทหาร ธํารงเกียรติยศและศักด์ิศรี
ของทหาร อุทิศตนเพ่ือชาติศาสนา พระมหากษัตริยมีความสมบูรณท้ังทางดานรางกายและจิตใจ 

เกณฑการพิจารณา 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

๑. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีอุดมการณจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยูในระดับดีข้ึนไป 
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๑ คะแนน) 
 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด เทากับ ๑ คะแนน 

 

 

 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีอุดมการณจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
และยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยูในระดับดีข้ึนไป 

(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
X ๑๐๐ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
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๒. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะผูนํา ทางทหารท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมและ
จริยธรรม กลาหาญ มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร  
มีความสามัคคี ในหมูคณะ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๑ คะแนน) 
 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด เทากับ ๑ คะแนน 
 

๓. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร เขาใจบทบาทและ
หนาท่ีของการรักษาความม่ันคงและการปองกันประเทศ อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๑ คะแนน) 

 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด เทากับ ๑ คะแนน 
 

๔. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีความรูในศาสตรของวิชาการและวิชาชีพของตน สามารถ
ประยุกตใชความรูของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาตอได อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม 
๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๐.๕ คะแนน) 
 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน 
 
 
 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะผูนํา ทางทหารท่ีดี มีวินัย  

มีคุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร อยูในระดับดีข้ึนไป      

(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีความรูในศาสตรของวิชาการและวิชาชีพของตน อยูในระดับดี

ข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
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๕. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถ
วิเคราะหและประมวลผลความรู และใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑  
จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๐.๕ คะแนน) 

 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน 
 

๖. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 
และสามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๐.๕ คะแนน) 

 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน 
 

๗. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีบุคลิกลักษณะและ
การวางตัวท่ีเหมาะสม อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
(๐.๕ คะแนน) 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน 
 
 
 
 
 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถ
วิเคราะหและประมวลผลความรู อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 

ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และ

สามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีข้ึนไป 
 (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

X ๑๐๐ 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  
  

 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีบุคลิกลักษณะ 

และการวางตัวท่ีเหมาะสม อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) X ๑๐๐ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 ๒. แบบประเมินคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาท่ีครอบคลุมดานตาง  ๆดังนี้ 
  ๒.๑ ดานอุดมการณจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ๒.๒ ดานผูนําทางทหารท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม กลาหาญ มีความซ่ือสัตยสุจริต  
มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มีความสามัคคีในหมูคณะ และสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได  
  ๒.๓  ดานความรู ความสามารถในวิชาชีพทหาร เขาใจบทบาทและหนาท่ีของการรักษาความม่ันคงและการ
ปองกันประเทศ 
  ๒.๔ ดานความรูในศาสตรของวิชาการและวิชาชีพของตน สามารถประยุกตใชความรูของตนในการ
ปฏิบัติงานและศึกษาตอได 
  ๒.๕ ดานทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะหและประมวลผลความรู และใชให
เกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๖ ดานทักษะในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และสามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน 
  ๒.๗ ดานสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีบุคลิกลักษณะและการวางตัวท่ีเหมาะสม 
 ๓. แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาในดานตาง  ๆตามขอ ๒ เปนรายคนและรายรวม 

 
มาตรฐานที่ ๕ ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 

 
 สถานศึกษาของกองทัพ มีวิสัยทัศน นโยบายและแผนปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณผูเรียน 
เอกลักษณสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติงานประจําปเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล โดยมีสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน กํากับ ดูแล การพัฒนาสถานศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยง เพ่ือปองกันและแกไขปญหาตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนตามบริบทของสถานศึกษา 
มีบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามหนาท่ี มีการพัฒนาความรู และทักษะ 
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ มีระบบ
บริหารจัดการงบประมาณท่ีมีความโปรงใส 

 

ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คาน้ําหนัก คะแนน 

๑ การดําเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหาร
สถาบัน 

๕ ๕ 

๒ การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา ๕ ๕ 
๓ การบริหารความเสี่ยง ๕ ๕ 
๔ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ๕ ๕ 
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ตัวบงช้ีท่ี  ๑๙  การดําเนนิงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

คําอธิบาย 

 คณะกรรมการสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบันมีผลการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ี 
ซ่ึงกําหนดไวในคําสั่ง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใตบริบทของเหลาทัพ โดยมุงเนนการกําหนดนโยบาย 
กํากับ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เกณฑการประเมิน 
  ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
 ๑.๑ มีการกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณผูเรียน เอกลักษณ
สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปท่ีทันสมัยและปฏิบัติได  
 ๑.๒ มีผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ/
หนวยงานตนสังกัดกําหนด  
 ๑.๓ มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี โดยเนนการกํากับติดตาม และสนับสนุนผูบริหารในการ
ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด  
 ๑.๔ มีการบริหารจัดการประชุมท่ีดี เชน มีการกําหนดวันประชุมตลอดปไมนอยกวา ๒ ครั้ง/ป 
จัดสงประเด็นการพิจารณาลวงหนา กํากับใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของ
จํานวนครั้งท่ีจัดประชุมท้ังป  
 ๑.๕ มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได 
  ใชบญัญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติ ๕ ขอเทากับ ๒ คะแนน 
  ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
 สถานศึกษานําเสนอหลักฐาน ในประเด็นตอไปนี้  
 ๒.๑ มีการเสนอรายงานประจําป/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตอหนวยงานตนสังกัด  
(๑ คะแนน) 
 ๒.๒ มีคะแนนผลการประเมินรายปโดยหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน) 
  (สําหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะอนุกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ใชคะแนนผลการประเมิน 
ครั้งลาสุด ๑ ป) 
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม เทากับ ๑ คะแนน 
 ๒.๓ สถานศึกษานําเสนอหลักฐานซ่ึงแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติตางๆ ท่ีเกิดจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (๑ คะแนน) โดยพิจารณาเพ่ิมเติมจาก 
  ๑) ผลการสัมภาษณประธานคณะกรรมการสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
  ๒) ผลการสัมภาษณผูแทนหนวยงานตนสังกัด   
   ๓) ผลการสัมภาษณครู/อาจารย จํานวน ๓ – ๔ คน 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา  มีการออกใบประกาศนียบัตรการสําเร็จ 
การศึกษาใหกับผูท่ีไมมีคุณสมบัติ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงนโยบายการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับการเสริมสรางอัตลักษณ
ผูเรียน และเอกลักษณของสถานศึกษา  รวมท้ังผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจําป เชน รายงานการ
ประชุม เอกสารการอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจําป เปนตน 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบหลักสูตรสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกระทรวง 
ศึกษาธิการ/หนวยงานตนสังกัด  
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการกํากับติดตาม และสนับสนุนผูบริหารสถาบันในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีกําหนด เชน รายงานการประชุม เปนตน 
 ๔. หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และคําชี้แจงหรือรายละเอียดแนวทางการประชุม 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงฐานขอมูลสารสนเทศ เชน ฐานขอมูลครู/อาจารย ฐานขอมูล 
นักเรียน/นักศึกษา ฐานขอมูลการเงินและงบประมาณ ฐานขอมูลครุภัณฑ ฐานขอมูลหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ฐานขอมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และฐานขอมูลการบริการทางวิชาการ เปนตน 
 ๖. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
 ๗. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหนวยงานตนสังกัด 
 ๘. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาท่ีเกิดจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๒๐  การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา 

คําอธิบาย 

 ผูบริหารสถานศึกษามีผลการดําเนินงานตามนโยบายท่ีกําหนดโดยสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลท้ังในระยะสั้นและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล  
มีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง 

เกณฑการประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๔ คะแนน) 
  ๑.๑ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ของผูบริหารสถานศึกษาโดยการประเมิน
ตนเอง (๑ คะแนน) 
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็มของผลประเมินผูบริหารสถานศึกษา 
เทากับ ๑ คะแนน 
 
  ๑.๒ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของผูบังคับหนวยข้ึนตรงทุกหนวย 
โดยผูบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน) 
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม เทากับ ๑ คะแนน 
  ๑.๓ มีรายงานงบการเงินเสนอหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน) 
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  ๑.๔ มีจํานวนอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑในทุกหลักสูตร (๑ คะแนน) 
 

 
จํานวนหลักสูตรท่ีมีอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑ 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 
 

X  ๑๐๐ 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด เทากับ  
๑ คะแนน 

 
 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๑ คะแนน) 
 มีผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ : ใชเกณฑ สกอ. หรือตนสังกัดในการกําหนดจํานวนอาจารยตอนักเรียน/ นักศึกษา 

เง่ือนไข : คะแนนในตัวบงชี้นี้จะลดลง  ๑ คะแนนหากพบวา  มีการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง โดยไมไดรับ 
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และไมผานการอนุมัติหรือรับทราบจากตนสังกัด 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยการ
ประเมินตนเอง 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูบังคับหนวยข้ึนตรงทุกหนวย 
โดยผูบริหารสถานศึกษา  
 ๓. รายงานงบการเงิน 
 ๔. รายชื่อครู/อาจารย ของแตละหลักสูตร 
 ๕. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาแตละหลักสูตร 
 ๖. คําสั่งฯ แตงตั้งครู/อาจารยผูสอน 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๒๑  การบริหารความเส่ียง 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมินสถานการณจัดลําดับ
ความสําคัญ จัดการ ควบคุม ติดตามเฝาระวัง ปองกันและแกไขความเสี่ยงสงผลใหลดสาเหตุและโอกาส 
ท่ีจะเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน ชื่อเสียง และสังคม 
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ตัวอยางประเภทความเส่ียง  
 ๑. การคุมครองสิทธิเยาวชนและรับผิดชอบคุณภาพบัณฑิต 
 ๒. การคัดกรอง ดูแลนิสิต นักศึกษาท่ีเปนกลุมเสี่ยง และผูท่ีมีความตองการพิเศษ 

 ๓. การออกกลางคันซ่ึงมีสาเหตุจากปญหาพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา (การต้ังครรภกอนวัยอันควร 
การทะเลาะวิวาท การพนัน การม่ัวสุม การควบคุมอารมณ การเสพสิ่งเสพติดและการติดเกมส เปนตน) 
 ๔. การเกิดอุบัติเหตุภายในและบริเวณรอบสถาบัน 

 ๕. การกําหนดความเสี่ยงอ่ืนตามบริบทของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ ซ่ึงแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/
ผูบริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ท้ังเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
  ๑.๒ มีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง 
  ๑.๓ มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงท่ี
จะเกิดข้ึน 
  ๑.๔ มีการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และลดความเสี่ยงใหนอยลง 
 ๑.๕ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติ ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 
 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
 ผูประเมินตรวจหลักฐานท่ีแสดงผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตอไปนี้ 
 ๒.๑ สามารถควบคุมความเสี่ยงลําดับท่ี  ๑ – ๕ จากท่ีกําหนด (๑ คะแนน) 
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๑ คะแนน 
 ๒.๒. สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามท่ีกําหนด (๑ คะแนน) 
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ ปฏิบัติไดทุกเรื่อง เทากับ ๑ คะแนน 
 ๒.๓. ไมปรากฏเหตุการณท่ีอยูนอกเหนือประเภทความเสี่ยงท่ีกําหนด (๑ คะแนน) 

เ ง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีเหตุการณท่ีไมพึงประสงคเกิดข้ึน  
โดยพิจารณาจากความรุนแรง ความถ่ี และละเลย ไมมีการแกไข ปองกัน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการระบุและจัดอันดับความเสี่ยง 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยง และประเมินผล
กระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และ 
ลดความเสี่ยงใหนอยลง 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงาน 
ตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
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ตัวบงช้ีท่ี ๒๒  การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการพัฒนาบุคลากรประจําสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการ เชน  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ เปนตน
ใหไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานท้ังในและตางประเทศ (ไมนับรวมทหาร
กองประจําการ ลูกจาง เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย พลขับ และเจาหนาท่ีประกอบอาหาร) 
 

เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 รอยละของจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนนุดานวิชาการ/ธุรการ ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ 
ท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ อยางนอย ๒๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 

 
 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ/ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ไดรับอบรมเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณอยางนอย ๒๐ ชม./ป/คน 

 
X ๑๐๐ 

จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 
 

 

 ใชบัญญัติไตรยางศ เทียบกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุน 
ดานวิชาการ/ธุรการท้ังหมด เทากับ ๕ คะแนน 

เง่ือนไข : ไมมี 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการท้ังหมด (ไมรวมเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
เจาหนาท่ีรักษาความสะอาด พลขับ และเจาหนาท่ีประกอบอาหาร) 
 ๒. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการท่ีไดรับการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู/
การอบรมเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร 
โครงการ/กิจกรรม คําสั่งเดินทางไปราชการ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวของ เปนตน  
 ๔. แบบบันทึกจํานวนชั่วโมงท่ีไดรับการพัฒนา ของบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการเปน
รายคนและรายรวม 
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 มาตรฐานที่ ๖ ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม 
 
 สถานศึกษาของกองทัพ ใหการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนประโยชนตอชุมชน สังคม และ
กองทัพ ในรูปแบบตางๆ ตามความเชี่ยวชาญของสถานศึกษา รวมท้ังเปนประโยชนตอสถานศึกษาในการ
เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของครู/อาจารย อันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตลอดจนมีการสรางความรวมมือทางวิชาการ และวิชาชีพกับหนวยงานภายนอก เพ่ือสนับสนุนการจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คาน้ําหนัก คะแนน 

๑ การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ ๕ ๕ 
๒ การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอสถาบนั ๕ ๕ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๓  การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพสนับสนุนใหครู/อาจารย นําความรูและประสบการณตามความเชี่ยวชาญไป
บริการวิชาการแกชุมชน/สังคม/กองทัพ เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตนเองได  

เกณฑการประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพ่ือประโยชนตอชุมชน/
สังคม/กองทัพ 
  ๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
  ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  ๑.๔ การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
  ๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถาบัน ไดคะแนนผลประเมิน 
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 
 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
 ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุด อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็น
ตอไปนี้ 
 ๒.๑ มีความตอเนื่อง ในการดําเนินการตั้งแต ๓ ป (๑ คะแนน) 
 ๒.๒ มีความยั่งยืน พ่ึงพาตัวเองดําเนินการไดโดยไมใชงบประมาณของสถาบัน (๑ คะแนน) 
 ๒.๓ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง  จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (๑ คะแนน) 

หมายเหตุ : อาจเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ท่ี ๒๔ หรือไมก็ได 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนงานเก่ียวกับการนําความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา 
ไปบริการวิชาการเพ่ือประโยชนตอชุมชน/สังคม/กองทัพ ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมาย 
 ๒. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการท้ังหมด (ไมรวมเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 
เจาหนาท่ีรักษาความสะอาด พลขับ และเจาหนาท่ีประกอบอาหาร) 

 
ตัวบงช้ีท่ี ๒๔ การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอสถาบัน 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการนําความรูและประสบการณดานวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/
สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและตอยอดเปนผลงานวิชาการลักษณะตาง ๆ เชน งานวิจัย ตํารา 
รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
 ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

  ๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
  ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  ๑.๔ การมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากร 
      ๑.๕ มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตํารา และ/หรือตอยอดเปนผลงาน
ลักษณะตางๆ 

  ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 
 

 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
  ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุด อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็น
ตอไปนี้ 
 ๒.๑ มีผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (๑.๕ คะแนน) 
  ๒.๒ มีการเผยแพรและขยายผลในสถาบันอ่ืน อยางนอย ๑ แหง (๑.๕ คะแนน) 

หมายเหตุ : อาจเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ท่ี ๒๓ หรือไมก็ได 

เง่ือนไข : ไมมี 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนงานเก่ียวกับการนําความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาจากการ
พัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอน ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมาย 
 ๒. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ/วิชาชีพ  
 ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ/วิชาชีพ  
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากร เชน 
คําสั่งฯ ท่ีเก่ียวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
 ๕. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา คร/ูอาจารย และบุคลากร 
 ๖. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากร 
 ๗. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมายท่ีกําหนด 
 

มาตรฐานที่ ๗ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 สถานศึกษาของกองทัพ มีการอนุรักษ สงเสริม สนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร มีการพัฒนาบุคลากร สถานท่ี และสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน มีการ
สงเสริมให นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากร มีสวนรวมในการดําเนินงาน เพ่ือปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ  
สืบสาน และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารท่ีเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม 
 
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คาน้ําหนัก คะแนน 

๑ การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร  

๕ ๕ 

๒ การพัฒนาสุนทรียภาพ ๕ ๕ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๕  การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีแผนงานสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือไดรับงบประมาณจากภายนอกสถาบัน สําหรับการ
สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลใหมี
การดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด มีการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง รวมท้ังสงเสริมให
นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
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เกณฑการประเมิน 
 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
   ๑.๑ มีการใชจายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกท่ีเก่ียวกับการสงเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ไมต่ํากวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ 
  ๑.๒ มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
  ๑.๓ มีแผนงานเพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
  ๑.๔ มีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 
  ๑.๕ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู ท่ี เข ารวมกิจกรรม/ประชาคม ไดคะแนน 
ผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 
    ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 
  ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
   ๒.๑ มีการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหารอยางตอเนื่อง (๑ คะแนน) 
  ๒.๒ มีสวนรวมมือของนักเรียน/นักศึกษา และบคุลากรในการจัดกิจกรรม (๑ คะแนน) 
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๑ คะแนน 
  ๒.๓ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงานตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/
หนวยงานภายนอก (๑ คะแนน) 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีการดําเนินการเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการ
ประเมินภายนอกเทานั้น 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการจัดสรรงบดําเนินการท้ังหมด 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 ๓. แผนงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 ๔. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 ๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณีทางทหาร 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ เชน คําสั่งฯ ท่ีเก่ียวของ ใบลงทะเบียน 
ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
 ๗. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
 ๘. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ 
 ๙. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 ๑๐. ภาพถายพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 ๑๑. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงาน 
ตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ
ขอบคุณ เปนตน 
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ตัวบงช้ีท่ี ๒๖  การพัฒนาสุนทรียภาพ 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีโครงการเพ่ือพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน ตามประเภทโครงการ 
ท่ีกําหนด มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบใหมีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนด มีการมีสวนรวม
ของนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรในการดําเนินงาน มีการประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง 
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินโครงการตามสภาพของสังคมอยางตอเนื่อง ซ่ึงแสดงใหเห็นได
จาก อาคาร สถานท่ี และสภาพแวดลอม สะอาด สวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย ถูกสุขลักษณะและ 
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

ประเภทโครงการ 
 ๑. โครงการพัฒนานักเรียน/นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ 
สูวิถีชีวิตความมีสุนทรียและวัฒนธรรมท่ีดีงาม 
 ๒. โครงการพัฒนาคณะ/สถาบันท้ังทางกายภาพและวิถีการอยูรวมในวัฒนธรรมสังคม เพ่ือเกิด
จิตสํานึกตอสถาบันในฐานะสถาบันของประเทศท่ีควรเปนแบบอยางท่ีดีตอสังคม 
 ๓. โครงการสืบสาน ประเพณีทองถ่ิน เพ่ืออนุรักษ และสืบทอดเปนอยางดีตอสังคม 

เกณฑการประเมิน 
 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
   ๑.๑ มีการดําเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ทันสมัยและ
สามารถปฏิบัติได 
  ๑.๒ มีการดําเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อยางนอยประเภทละ ๑ โครงการตอป) ท่ีเกิด
จากการสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน 
  ๑.๓ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผลการ 
ประเมินความพึงพอใจผูท่ีเขารวมโครงการ/ประชาคมตามเปาหมายท่ีกําหนดไดคะแนนไมนอยกวา ๘๐ จาก 
๑๐๐ คะแนน 
  ๑.๔ มีการปรับปรุงและดําเนินโครงการใหเหมาะสมกับสภาพสังคมอยางตอเนื่อง 
  ๑.๕ มีแผนพัฒนาสูอนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบริหาร
สถานศึกษา 
   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 
 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
  ๒.๑  อาคารสถานท่ีเปนระเบียบเรียบรอยเอ้ือตอการใชงาน (๑ คะแนน) 
    ๒.๒ ภูมิสถาปตย มีความสอดคลองกับธรรมชาติเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางประหยัด  
(๑ คะแนน) 
  ๒.๓ สภาพแวดลอมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม (๑ คะแนน) 

เง่ือนไข : คะแนนท่ีไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา มีการดําเนินการเฉพาะกิจเพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนงาน/โครงการพัฒนานักเรียน/นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยม  
ความเชื่อสูวิถีชีวิตความมีสุนทรียและวัฒนธรรมท่ีดีงาม ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมาย 
 ๒. แผนงาน/โครงการพัฒนาสถาบันท้ังทางกายภาพและวิถีการใชอยูรวมกันในวัฒนธรรมสังคม  
เพ่ือเกิดจิตสํานึกตอสถาบัน ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมาย 
 ๓. แผนงาน/โครงการสืบสานประเพณีทองถ่ิน เพ่ืออนุรักษ และสืบทอดเปนอยางดีตอสังคม ท่ีมีการ
กําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมาย 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ เชน คําสั่งฯ ท่ีเก่ียวของ ใบลงทะเบียน 
ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
 ๕. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมาย
ท่ีกําหนด พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป 
 ๖. ภาพถายอาคาร สถานท่ี สภาพแวดลอมท่ีสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เอ้ือตอการใชงาน 
 ๗. ภาพถายภูมิสถาปตยท่ีสอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

มาตรฐานที่ ๘ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 สถานศึกษาของกองทัพ มีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รวมท้ังมีการนําขอเสนอแนะท่ีไดจาก
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุง และพัฒนาผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มที 
 
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คาน้ําหนัก คะแนน 

๑ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยหนวยงานตนสังกัด 

๕ ๕ 

๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

๕ ๕ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๗  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีหนวยงานตนสังกัดของเหลาทัพ และสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศกําหนด ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินยอนหลัง 
๓ ป (สําหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ใชคะแนนผลการประเมินครั้งลาสุด ๑ ป) 
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วิธีการคํานวณ 
 

 
ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด 

๓ ปยอนหลัง 
 

 จํานวนป  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคาเฉลี่ยผลประเมิน ๕ คะแนน เทากับ๕ คะแนน 

 ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 - เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหนวยงานตนสังกัด 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๘  การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และมีการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง อยางตอเนื่องทุกปการศึกษา รวมท้ังมีการนําขอเสนอแนะท่ีไดจากการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานของสถาบัน  
โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ  

 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๑. มีรายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา เปนประจําทุกป (๑ คะแนน) 
 ๒. มีการนําขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไป
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของสถาบัน (๑ คะแนน) 
 ๓. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม 
ของสถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปสูการปฏิบัต ิ 
(๑ คะแนน) 
 ๔. มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก (๑ คะแนน) 
 ๕. หนวยงานตนสังกัด/หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในสวนท่ี
สถานศึกษาไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จไดโดยสถาบันเอง (๑ คะแนน) 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)  
 ๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบัน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดจากขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมอบหมายผูรับผิดชอบติดตามการนําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถาบัน/โครงการ/กิจกรรม ไปสูการปฏิบัติ  
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาท่ีเกิดจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันจากหนวยงานตนสังกัด 
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มาตรฐานที่ ๙ ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 
 

 สถานศึกษาของกองทัพ มีการพัฒนาใหนักเรียน/นักศึกษา มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดคลอง 
ตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงมีผลงาน 
ตามความเชี่ยวชาญท่ีโดดเดนของสถานศึกษาท่ีสะทอนเปนเอกลักษณ โดยไดรับความเห็นชอบจาก 
สภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
 
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คาน้ําหนัก คะแนน 

๑ อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา ๕ ๕ 
๒ เอกลักษณสถาบนั ๕ ๕ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๙  อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา 

คําอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคสอดคลองตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ 
และวัตถุประสงคของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 
 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
   ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 
   ๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
   ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
 
   ๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูบริหารของสถาบัน 
  ๑.๕ มีผลการประเมินนักเรียน/นักศึกษาท่ีปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา 
๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

      ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 

 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
 ผูประเมินสุมตรวจเพ่ือยืนยันอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาตามหลักการสุมตัวอยาง 
 

 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีปรากฏอัตลักษณตามท่ีสถาบันกําหนด 

X๑๐๐ 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาท่ีไดรับการสุมตรวจ 

 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๓ คะแนน 

เง่ือนไข : ไมมี 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวกับการกําหนดอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษา ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัด
และระดับความสําเร็จของเปาหมาย 
 ๒. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และ
ผูบริหารของสถาบัน เชน คําสั่งฯ ท่ีเก่ียวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
 ๕. แบบประเมินอัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา  
 ๖. แบบบันทึกผลการประเมินอัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา เปนรายคนและรายรวม   
 ๗. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมายท่ีกําหนด 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๓๐  เอกลักษณสถาบัน 

คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีเอกลักษณท่ีสะทอนความโดดเดน/ความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ ตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค การจัดตั้ง และบริบทของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 
 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถาบันท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 
  ๑.๒ มีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
  ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  ๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา อาจารยและบุคลากร 
  ๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจ ในการดําเนินงานของสถาบันท่ีสะทอนเอกลักษณสถาบัน  
ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 
 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
  ผูประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นตอไปนี้ 
  ๒.๑ เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวกับเอกลักษณสถาบัน (๑ คะแนน) 
  ๒.๒ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตางๆ (๑ คะแนน) 
  ๒.๓ มีความเปน “ตนแบบ” วิธีดําเนินการสูความสําเร็จ หรือมีการถายโอนความรูดานกระบวนการ 
สูสถาบันอ่ืน (๑ คะแนน) 

เง่ือนไข : ไมมี 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวกับการกําหนดเอกลักษณของสถาบัน ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับ
ความสําเร็จของเปาหมาย 
 ๒. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 ๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย และบุคลากร เชน 
คําสั่งฯ ท่ีเก่ียวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
 ๕. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย และบุคลากร 
 ๖. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย และบุคลากร 
 ๗. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมายท่ีกําหนด 
 ๘. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงแหลงเรียนรูของสถาบันท่ีเปนตนแบบใหสถาบันอ่ืนมาศึกษา 
ดูงาน เชน ภาพถาย หนังสือขอเขาศึกษาดูงาน เปนตน  
 ๙. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากกองทัพ/ชุมชน/สังคม/
หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เปนตน 
 

มาตรฐานที่ ๑๐ ดานมาตรการสงเสริม 
 

 สถานศึกษาของกองทัพ มีการสงเสริมใหนักเรียน/นักศึกษามีความสามารถและทักษะการสื่อสาร 
ดวยภาษาอังกฤษ เพ่ือเชื่อมโยงกับนานาประเทศ มีบทบาทในการกําหนดแนวทางเพ่ือปองกัน และแกไขปญหา
สังคมตามนโยบายของรัฐบาลและสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยรวมกับชุมชน สังคมรอบ
สถาบัน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติตอไป 
 
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงช้ี ช่ือตัวบงช้ี คาน้ําหนัก คะแนน 

๑ มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน)  ๕ ๕ 
๒ มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน) ๕ ๕ 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๓๑  มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน) 

คําอธิบาย 
 นักเรียน/นักศึกษา มีความสามารถและทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ เพ่ือใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสารและสัมพันธเชื่อมโยงกับนานาประเทศ 
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เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ
มาตรฐาน Common European Framework of Reference For Languages (CEFR) หรือ American 
Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English Comprehension Level Test (ECL)  
ตอจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายท้ังหมด โดยกําหนดเกณฑผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 ปริญญาตรีไมต่ํากวาระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา ๖๕ คะแนนของการสอบ ALCPT 
หรือ ECL หรือเทียบเทา 
 ปริญญาโทไมต่ํากวาระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา ๗๐ คะแนนของการสอบ ALCPT 
หรือ ECL หรือเทียบเทา 
 ปริญญาเอกไมต่ํากวาระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา ๗๐ คะแนนของการสอบ 
ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเทา 
 
 

 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ 

X ๑๐๐ 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท้ังหมด 

 
 

กรณี ๑ นักเรียน/นักศึกษาปริญญาตรี 
  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ ของจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย เทากับ  ๕ คะแนน 
 

กรณี ๒ นักเรียน/นักศึกษาปริญญาโท เอก 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๕ ของจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย เทากับ  ๕ คะแนน 
 

เง่ือนไข: ไมมี 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แบบบันทึกผลการสอบ ALCPT หรือ ECL ของนักเรียน/นักศึกษา เปนรายคน 
 ๒. หนังสือรายงานผลการสอบ ALCPT หรือ ECL ของนักเรียน/นักศึกษา   
 
ตัวบงช้ีท่ี  ๓๒  มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน) 
คําอธิบาย 
 สถานศึกษาของกองทัพมีการดําเนินงานในการชวยเหลือชุมชน สังคมรอบสถาบัน เชน การชี้แนะ 
ปองกัน และ/หรือแกปญหาสังคม ท่ีสอดคลองกับนโยบายของกองทัพ/ภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
จังหวัด 
 
 
 
 
 



 82 ¤Ù‹Á×Í»ÃÐ¡¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ Ê¶Òº¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡Í§·¾ ÃÐ´º»ÃÔÞÞÒµÃÕ¢Öé¹ä» 

เกณฑการประเมิน 
 ๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ  
  ๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐  
  ๑.๓ มีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  ๑.๔ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ   
  ๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน   

   ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 
 ๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
  ๒.๑ มีผลการชวยเหลือ/ความรวมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาวิชาการอยางนอย ๑ แหง (๑.๕ คะแนน) 
  ๒.๒ มีผลความรวมมือกับทองถ่ิน/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หนวยงานอ่ืนในกองทัพในการปองกัน 
แกปญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนท่ี อยางนอย ๑ ประเด็น (๑.๕ คะแนน) 

หมายเหตุ : ตองไมเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ท่ี ๒๓ และ ตัวบงชี้ ๒๔ 

เง่ือนไข : ไมมี 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. แผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานชวยเหลือชุมชน สังคม รอบสถาบัน  
เพ่ือแกปญหาตางๆ ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมาย 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงกระบวนการปฏิบัติ เชน แผนงาน/โครงการ คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน  
 ๓. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
 ๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการมีสวนรวมของผูท่ีเก่ียวของ เชน คําสั่งฯ ท่ีเก่ียวของ  
ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน 
 ๖. แบบประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๗. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเขารวมโครงการ/กิจกรรม 
 ๘. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมายท่ีกําหนด 
 ๙. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงผลท่ีเกิดข้ึนจากการชวยเหลือหรือใหความรวมมือกับสถาบันอ่ืนใน
การพัฒนาวิชาการ เชน บันทึกขอตกลงความรวมมือ ภาพถาย เปนตน 
 ๑๐. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงผลท่ีเกิดข้ึนจากการใหความรวมมือกับทองถ่ิน/ชุมชน/สังคม/
จังหวัด/หนวยงานอ่ืนในกองทัพ ในการปองกัน แกปญหา และ/หรือพัฒนาหนวย ตามบริบทของพ้ืนท่ี เชน 
บันทึกขอตกลงความรวมมือ ภาพถาย เปนตน 
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แบบรายงานการประเมินตนเอง 
 

แบบรายงานการประเมินตนเองสําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ  
 สถาบันการศึกษาของกองทัพ จะตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) จํานวน ๑ เลม ใหสถาบันวิชาการปองกันประเทศ/สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการ
ทหาร ผานกองคุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (กมศ.
บก.สปท.) ทุกสิ้นปการศึกษา โดยสงภายหลังจัดการศึกษาเสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือนของทุกป 
 การจัดทํา “รายงานการประเมินตนเอง” (SAR) เปนกระบวนการศึกษาตนเองของ
สถาบันการศึกษา แสดงผลการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาวาไดดําเนินการตามภารกิจและมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนงานท่ีกําหนดไวบรรลุผลมากนอยเพียงใด ผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม 
เปนการทบทวนการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษาดวยตนเอง วิเคราะหตนเอง และคนหา ปญหา อุปสรรค 
ในการดําเนินงาน ตลอดจนหาวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ดวยตนเอง ในภาพรวม 
SAR จึงเปนการสะทอนผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ของสถาบันการศึกษาท่ีประกอบดวย  
การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหรูปแบบในการเขียน SAR 
สถาบันการศึกษาของกองทัพ เปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนดเนื้อหาสาระ ประกอบดวย ๔ สวน ดังนี้ 
 สวนนํา 
  - ปกใน 
  - คํานํา 
  - สารบัญ 

   - สารบัญภาพ/สารบัญตาราง (ถามี) 
   - บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 สวนท่ี ๑  ขอมูลพ้ืนฐานของสถาบัน  
   ๑.๑ ปท่ีใหขอมูล ท่ีตั้งสถาบัน 

   ๑.๒ ประวัติสถาบัน 
  ๑.๓ สัญลักษณสถาบัน 
  ๑.๔ วัตถุประสงค ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณ อัตลักษณ พันธกิจ  
    ๑.๕ ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของสถาบัน   

   ๑.๖ โครงสรางและการจัดสวนราชการ 
   ๑.๗ รายชื่อผูบังคับบัญชา/ผูบริหาร 
   ๑.๘ รายชื่อกรรมการบริหารสถานศึกษา/กรรมการสภาสถาบัน 
   ๑.๙ ขอมูลกําลังพล (แยกนายทหารสัญญาบัตร /ประทวน/ลูกจาง/พนักงาน) 
   ๑.๑๐ ขอมูลครู-อาจารย (จําแนกตามคุณวุฒิ/ตําแหนงทางวิชาการ) 
   ๑.๑๑ หลักสูตรการศึกษา (แยกตามสาขา/ท่ีจัดการเรียนการสอน) 
   ๑.๑๒ จํานวนผูเรียน (แยกตามชั้นป/สาขา/เหลา) 
   ๑.๑๓ คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา (คุณวุฒิ/อายุ/แผนการเรียน)/จํานวนท่ีรับ  
   ๑.๑๔ สิทธิของผูเขาสําเร็จการศึกษา (ชั้นยศ/คุณวุฒิ/เงินเดือน) 
   ๑.๑๕ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 
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   ๑.๑๖ งบประมาณ (แยกรายการ) 
                                 ๑.๑๖.๑ งบประมาณท่ีขอตั้ง 
                                ๑.๑๖.๒ งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
                                 ๑.๑๖.๓ งบฝกศึกษา 
                                 ๑.๑๖.๔ งบสื่อโสตทัศนูปกรณ/หองสมุด/สารสนเทศ 
                                 ๑.๑๖.๕ งบพัฒนาบุคลากร 
                                 ๑.๑๖.๖ งบกิจกรรม 
                  (สถาบันการศึกษา อาจเพ่ิมหัวขออ่ืนๆ ไดตามความเหมาะสม) 

 สวนท่ี ๒ การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 เปนการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันการศึกษาของกองทัพ รวมท้ังผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
รายงานแยกออกเปน ๒ สวน พรอมท้ังระบุจํานวนขอท่ีดําเนินการได และคํานวณเปนรอยละเม่ือเทียบกับ
จํานวนขอเสนอแนะท้ังหมด 

 สวนท่ี ๓ ผลดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินท่ีกําหนด พรอมท้ังระบุ
หลักฐาน/เอกสารอางอิง ตลอดจนประเมินตนเองโดยการใหคะแนนเปนรายตัวบงชี้ และรายมาตรฐาน  
 เม่ือรายงานผลดําเนินงานครบทุกตัวบงชี้แลว จะตองสรุปผลการประเมินตนเองเปนรายมาตรฐาน 
พรอมท้ังระบุจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
 ท้ังนี้เม่ือรายงานผลดําเนินงานครบทุกมาตรฐานแลว จะตองสรุปผลการประเมินตนเองในระดับ
สถาบัน พรอมท้ังระบุจุดเดน ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเรงดวน และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (กรณีสถาบัน
ไมสามารถดําเนินการไดดวยสถาบันเอง) 

  สวนท่ี ๔  ภาคผนวก 
     ๔.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ๓ ปยอนหลัง 
     ๔.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ  
     (ขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา)   
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ตัวอยาง 
 
 

ปกนอก และ ปกใน 

 
 

 
 

 

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessment Report : SAR) 
 
 
 
 

(ชื่อสถาบนั)............................................................ 
 

ประจําปการศึกษา ๒๕..... 
ผลการปฏิบัติงาน ต้ังแต ....(ระบุหวงเวลาที่จัดการศึกษา) 

 

 

 
ตราสถาบัน 

 

แบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง 



 86 ¤Ù‹Á×Í»ÃÐ¡¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ Ê¶Òº¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡Í§·¾ ÃÐ´º»ÃÔÞÞÒµÃÕ¢Öé¹ä» 

คํานํา 
 

 รายงานผลการประเมินตนเองของ (ชื่อสถาบัน)..................................ฉบับนี้ จัดทําข้ึน 
เ พ่ือใช ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รอบสี่  (พ.ศ.  ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ โดยใชคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับ............................. พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนแนวทาง 
ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 การนําเสนอขอมูลในรายงานการประเมินตนเอง ประกอบดวย บทสรุปสําหรับผูบริหาร ขอมูล
พ้ืนฐานของสถาบัน การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพสถาบัน ผลดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา ๒๕..... (ตั้งแตวันท่ี ............................ถึงวันท่ี............................) รวมท้ังขอเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนาสถาบัน ตลอดจนรายละเอียดขอมูลเพ่ิมเติมในภาคผนวก 
 (ชื่อสถาบัน)..................................... หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี ้
จะเปนประโยชนตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ  
ท่ีจะชวยใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา (ชื่อสถาบัน...........................................) ตอไป 
 
 

 (ลงชื่อ)  

                      
 (..............................................) 

                                                      ตําแหนง หน.สถานศึกษา 
                                                       .............. (วนั เดือน ป) 
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สารบัญ 
 

 หนา 
คํานํา  
สารบัญ  
บทสรุปสําหรับผูบริหาร ๑ 
สวนท่ี ๑  ขอมูลพ้ืนฐานของสถาบัน  

๑.๑   ปท่ีใหขอมูล ท่ีตั้งสถาบัน  
๑.๒   ประวัติสถาบัน   
๑.๓   สัญลักษณสถาบัน  
๑.๔   วัตถุประสงค ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณ อัตลักษณ พันธกิจ  
๑.๕   ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธของสถาบัน  
๑.๖   โครงสรางและการจัดสวนราชการ  
๑.๗   รายชื่อผูบังคับบัญชา  
๑.๘   รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  
๑.๙   ขอมูลครู   
๑.๑๐ หลักสูตรการศึกษา    
๑.๑๑ จํานวนผูเรียน    
๑.๑๒ คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา    
๑.๑๓ สิทธิของผูสําเร็จการศึกษา    
๑.๑๔ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา  
๑.๑๕ งบประมาณ  

สวนท่ี ๒  การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  
สวนท่ี ๓  ผลดําเนนิงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

มาตรฐานท่ี ๑    คุณภาพศิษย  
มาตรฐานท่ี ๒    คุณภาพครู/อาจารย  
มาตรฐานท่ี ๓    หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
มาตรฐานท่ี ๔    การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา    
มาตรฐานท่ี ๕    การบริหารและธรรมาภบิาลของสถานศึกษา  
มาตรฐานท่ี ๖    ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม   
มาตรฐานท่ี ๗    การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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มาตรฐานท่ี ๘    การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

หนา 
 

มาตรฐานท่ี ๙    อัตลักษณ/เอกลักษณ  
มาตรฐานท่ี ๑๐  มาตรการสงเสริม  
การวิเคราะหภาพรวมระดับสถาบัน  
จุดเดน     
ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเรงดวน  
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (กรณีสถาบันไมสามารถดําเนินการไดดวยสถาบันเอง)  

สวนท่ี ๔  ภาคผนวก   
๔.๑   ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)    
๔.๒   คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ  
๔.๓     
๔.๔     
๔.๕     
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร   
 
ขอมูลท่ัวไป  
 (สรุปขอมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษาจากอดีตถึงปจจุบัน รวมท้ังการจัดหลักสูตรการศึกษาใน
ปจจุบัน จํานวนครู/อาจารย นักเรียน และบุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนงบประมาณท่ีใชในการจัด
การศึกษา) 
    

 ผลการประเมินตนเองในครั้งนี้ ไดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ ........ รายละเอียดดังตารางท่ี ๑   
   

ตารางท่ี ๑ สรุปผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน 

มาตรฐาน น้ําหนัก 
ผลรวมของ
คะแนน X
น้ําหนัก 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

๑ คุณภาพศิษย     
๒ คุณภาพครู/อาจารย     
๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     
๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา       
๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา     
๖ ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม      
๗ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
๘ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     
๙ อัตลักษณ/เอกลักษณ     

๑๐ มาตรการสงเสริม     
 คะแนนเฉล่ีย มาตรฐานท่ี ๑ – ๑๐ 

 
(ผลรวมของคะแนน ÷ น้ําหนัก =………) 

ระดับคุณภาพ  
 
การวิเคราะหภาพรวมระดับสถาบัน  
จุดเดน   

๑.................................................................................................................................................. 
๒.................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเรงดวน   
๑.................................................................................................................................................. 
๒.................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑.................................................................................................................................................. 
๒.................................................................................................................................................. 
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สวนท่ี ๑ 
ขอมูลพ้ืนฐานของสถาบัน 

 
๑.๑ ปที่ใหขอมูล พ.ศ.๒๕..... 
๑.๒  ที่ตั้งสถาบัน  

 โทรศัพท    
 โทรสาร    

๑.๓ ประวัติสถาบัน  
๑.๔  สัญลักษณสถาบัน 
๑.๕ วัตถุประสงค ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน เอกลักษณ อัตลักษณ พันธกิจ 
     ๑.๕.๑ วัตถุประสงค  
 ๑.๕.๒ ปรัชญา  
 ๑.๕.๓ ปณิธาน  
 ๑.๕.๔ วิสัยทัศน  
 ๑.๕.๕ เอกลักษณ  
 ๑.๕.๖ อัตลักษณ  
 ๑.๕.๗ พันธกิจ 

๑.๖ โครงสรางและการจัดสวนราชการ 
๑.๗ รายช่ือผูบังคับบัญชา 
๑.๘ รายช่ือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 
๑.๙  ขอมูลครู 
๑.๑๐ หลักสูตรการศึกษา   
๑.๑๑ จํานวนผูเรียน   
๑.๑๒ คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา   
๑.๑๓ สิทธิของผูสําเร็จการศึกษา   
๑.๑๔ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 
๑.๑๕ งบประมาณ 
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สวนท่ี ๒ 
การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

              
 (ชื่อสถาบัน)....................................................ไดรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
เม่ือ.............................. โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา จํานวน ........ ขอ  
 ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษาดําเนินการได .................... ขอ จาก ................... ขอ คิดเปน รอยละ..............  
รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี............ 
 นอกจากนี้ (ชื่อสถาบนั).............................................. ไดรับประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. เม่ือ........................................ 
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดใหขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา จํานวน ......... ขอ  
 ผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
สถานศึกษาดําเนนิการได .................... ขอ จาก ................... ขอ คิดเปน รอยละ..............  รายละเอียดแสดง
ดังตารางท่ี............  
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ตารางท่ี .....ผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือป พ.ศ.................... 
 

ลําดับ ขอเสนอแนะ 
การดําเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลดําเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดําเนินการ  
หลักฐานเอกสาร/

ภาพถาย 
ผูรับผิดชอบ/ 
หนวยงาน ดําเนินการ

แลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี........       กรณีดาํเนินการแลว 
หรือ 

อยูระหวางดําเนินการ 
กรุณากรอกรายละเอียด

ผลการดําเนินงาน 

  

 มาตรฐานท่ี........         

 มาตรฐานท่ี........         

 
ตรวจถูกตอง 

 

(ลงชื่อ) ................................................... 
 (..................................................) 

ตําแหนง .................................................. 
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ตารางท่ี .....ผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก เม่ือป พ.ศ.................... 
 

ลําดับ ขอเสนอแนะ 
การดําเนินงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผลดําเนินการ 
รายละเอียด 

ผลดําเนินการ  
หลักฐานเอกสาร/

ภาพถาย 
ผูรับผิดชอบ/ 
หนวยงาน ดําเนินการ

แลว 
อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

 
 
 
 

มาตรฐานท่ี ............... 
 

     กรณีดาํเนินการแลว 
หรือ 

อยูระหวางดําเนินการ 
กรุณากรอกรายละเอียด

ผลการดําเนินงาน 

  

 มาตรฐานท่ี ............... 
 

        

 มาตรฐานท่ี ............... 
 

 
 

       

 

     ตรวจถูกตอง 

 

 (ลงชื่อ) ................................................... 
           (..................................................) 
  ตําแหนง .................................................. 
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สวนท่ี ๓ 
ผลดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

              
 (ชื่อสถาบัน)..................ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ มาตรฐาน ๓๒ ตัวบงชี้ 
ดังนี้ 

- ตัวอยาง ตัวบงชี้เชิงปริมาณ (ตัวบงชี้ท่ี ๑) และ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ (ตัวบงชี้ท่ี ๔) – 
 

มาตรฐานที่ ๑    คุณภาพศิษย 
ตัวบงช้ีท่ี  ๑ ผูเรียนเปนคนดี   
คําอธิบาย 
 ผูเรียนมีคุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษากําหนด ปฏิบัติตามคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาทางทหาร รักชาติ ศาสน กษัตริย ดํารงชีวิตอยาง มีคุณคา มีน้ําใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการ
พัฒนาคุณธรรมดานตางๆ อาทิ วินัย สติ กตัญู เมตตา อดทน ซ่ือสัตย ประหยัด ขยันไมเห็นแกตัว ฯลฯ ผานการ
ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน เปนตน 
เกณฑการประเมิน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 ๑.๑ รอยละของจํานวนผูเรียนทุกชั้นป/ทุกระดับ/ทุกสาขา ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน 
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชัว่โมง/ป/คน ตอจํานวนผูเรียนท้ังหมด ( ๒ คะแนน) 
 

  
จํานวนผูเรียนทุกชั้นป/ทุกระดับ/ทุกสาขา ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร) 

ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป X ๑๐๐ 
จํานวนผูเรียนท้ังหมด  

 
 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๙๐ ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด เทากับ  ๒ คะแนน 
 
ขอมูลเชิงปริมาณ 

ขอมูล ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ 
ผลดําเนินการ

รวม ๓ ป 

จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๑  - -   
จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๒ - -   
จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๓ - -   
รวมจํานวนผูเรียนท้ังหมด  - -   
จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๑ ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม 
บําเพ็ญประโยชนฯ ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป 

- - 
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ขอมูล ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ 
ผลดําเนินการ

รวม ๓ ป 

จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๒ ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม 
บําเพ็ญประโยชนฯ ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป 

- - 
  

จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๓ ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม 
บําเพ็ญประโยชนฯ ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป 

- - 
  

จํานวนผูเรียน ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญ
ประโยชนฯ ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป ท้ังหมด 

- - 
  

รอยละของผูเรียนท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญ
ประโยชนฯ ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป 

- - 
  

 
ผลดําเนนิงาน ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ 

ปการศึกษา ๒๕๕๖  มีจํานวนผูเรียน ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชนฯ (นอกหลักสูตร)  
ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป ................นาย (เอกสารอางอิงหมายเลข.......................) จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด 
.................นาย คิดเปนรอยละ .................  

ปการศึกษา ๒๕๕๗  มีจํานวนผูเรียน ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชนฯ (นอกหลักสูตร)  
ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป ................นาย (เอกสารอางอิงหมายเลข.......................) จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด 
.................นาย คิดเปนรอยละ .................  

ปการศึกษา ๒๕๕๘  มีจํานวนผูเรียน ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชนฯ (นอกหลักสูตร) ไมนอย
กวา ๔๐ ชั่วโมง/ป ................นาย (เอกสารอางอิงหมายเลข.......................) จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด 
.................นาย คิดเปนรอยละ ................. 

เม่ือพิจารณาผลดําเนินงาน ๓ ป มีจํานวนผู เรียน ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชนฯ  
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป รวม................นาย จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด .................นาย  
คิดเปนรอยละ .................. 

ผลการประเมิน   ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๑  ไดคะแนนเทากับ ................ 
 
 ๑.๒ รอยละของจํานวนผูเรียนทุกชั้นป/ทุกระดับ/ทุกสาขา ท่ีมีคะแนนความประพฤติและคะแนนการ
ประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี – ดีมาก ตามท่ีสถาบันกําหนด ตอจํานวนผูเรียนท้ังหมด  
( ๓ คะแนน) 
 
 

  
จํานวนผูเรียนทุกชั้นป/ทุกระดับ/ทุกสาขา ท่ีมีคะแนนความประพฤต/ิการประเมินคาฯ  

อยูในเกณฑดี - ดีมาก X ๑๐๐ 
จํานวนผูเรียนท้ังหมด  

 
  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเรียนท้ังหมด เทากับ ๓ คะแนน 
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ขอมูลเชิงปริมาณ 

ขอมูล ป ๒๕๕๖ ป ๒๕๕๗ ป ๒๕๕๘ 
ผลดําเนินการ

รวม ๓ ป 

จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๑  - -   
จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๒ - -   
จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๓ - -   
รวมจํานวนผูเรียนท้ังหมด  - -   
จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๑ ท่ีมีคะแนนความประพฤต ิ
และคะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร 
อยูในเกณฑดี – ดีมาก 

- - 
  

จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๒ ท่ีมีคะแนนความประพฤต ิ
และคะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร 
อยูในเกณฑดี – ดีมาก 

- - 
  

จํานวนผูเรียนชั้นปท่ี ๓ ท่ีมีคะแนนความประพฤต ิ
และคะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร 
อยูในเกณฑดี – ดีมาก 

- - 
  

รวมจํานวนผูเรียนท่ีมีคะแนนความประพฤติ และ
คะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยู
ในเกณฑดี – ดีมาก  

- - 
  

รอยละของผูเรียนท่ีมีคะแนนความประพฤติ และ
คะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยู
ในเกณฑดี – ดีมาก 

- - 
  

 
ผลดําเนนิงาน ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ 

ปการศึกษา ๒๕๕๖  มีจํานวนผู เรียน ท่ีมีคะแนนความประพฤติ และคะแนนการประเมินคา
คุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี – ดีมาก ................นาย (เอกสารอางอิงหมายเลข.......................)  
จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด .................นาย คิดเปนรอยละ .................  

ปการศึกษา ๒๕๕๗  มีจํานวนผู เรียน ท่ีมีคะแนนความประพฤติ และคะแนนการประเมินคา
คุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี – ดีมาก ................นาย (เอกสารอางอิงหมายเลข.......................)  
จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด .................นาย คิดเปนรอยละ .................  

ปการศึกษา ๒๕๕๘  มีจํานวนผู เรียน ท่ีมีคะแนนความประพฤติ และคะแนนการประเมินคา
คุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี – ดีมาก ................นาย (เอกสารอางอิงหมายเลข.......................)  
จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด .................นาย คิดเปนรอยละ .................  

เม่ือพิจารณาผลดําเนินการ ๓ ป ปการศึกษา ๒๕๕๖  ท่ีมีคะแนนความประพฤติ และคะแนนการ
ประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี – ดีมาก รวม................นาย จากจํานวนผูเรียนท้ังหมด 
.................นาย คิดเปนรอยละ .................  

ผลการประเมิน   ตัวบงชี้ท่ี  ๑.๒  ไดคะแนนเทากับ ................ 
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ผลการประเมิน  ตัวบงช้ีท่ี  ๑  ไดคะแนนเทากับ ................ 
 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 
เอกสารอางอิงหมายเลข ...................... (ชื่อเอกสาร)                                                                
. 
เอกสารอางอิงหมายเลข ...................... (ชื่อเอกสาร)                                                                
. 
เอกสารอางอิงหมายเลข ...................... (ชื่อเอกสาร)                                                                
. 
เอกสารอางอิงหมายเลข ...................... (ชื่อเอกสาร)                                                                
. 
เอกสารอางอิงหมายเลข ...................... (ชื่อเอกสาร)                                                                
. 
 
ตัวบงช้ีท่ี  ๔ ศิษยเกาทําประโยชนใหสถานศึกษา   

คําอธิบาย 
 ศิษยเกาท่ีกลับมาชวยเหลือ และใหความรวมมือในการพัฒนา วิชาการ/วิชาชีพ ใหการสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา 

เกณฑการประเมิน และผลดําเนินงาน 
 หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 

๑. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ หรือพัฒนาผู เรียนรวมกับสถานศึกษา  

(๑ คะแนน) 

สถาบันมีการจัดกิจกรรมรวมกับศิษยเกา เพ่ือพัฒนาผูเรียน จํานวน ......... กิจกรรม ไดแก ๑) 
....... .... ...…………………………๒) ........... ... ..... ... ....... .... .... .... ... ...๓)........ .... .... ....... .... .... .... ... .... ..  
ผลการจัดกิจกรรม ดังกลาว ไดพัฒนาผูเรียน ดังนี้……………………………………......….......... 

 ผลการประเมิน  ไดคะแนน ๑ คะแนน □ ไมไดคะแนน 
 ๒. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาสถานศึกษา เชน อาคารสถานท่ี อุปกรณการศึกษา หรือ
สิ่งแวดลอม เปนตน (๑ คะแนน) 

 สถาบันมีการจัดกิจกรรมรวมกับศิษยเกา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา จํานวน ....... กิจกรรม ไดแก  
๑) ..............…………………………๒) ...............................................๓)............................................ ผลการจัด
กิจกรรม ดังกลาว ไดพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้……………………………………......….......... 

ผลการประเมิน □ ไดคะแนน ๑ คะแนน □ ไมไดคะแนน 
 ๓. มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือทุนการศึกษา (๑ คะแนน) 

 ศิษยเการวมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือทุนการศึกษา จํานวน ............. รายการ/ทุน 
ไดแก ๑) ..............…………………………๒) ...............................................๓)...................................................... 
  ผลการประเมิน □ ไดคะแนน ๑ คะแนน □ ไมไดคะแนน 
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 ๔. มีฐานขอมูลและมีการสื่อสารกับศิษยเกาอยางเปนระบบ (๑ คะแนน) 
 สถาบันมีฐานขอมูลศิษยเกาและการสื่อสารกับศิษยเกาอยางเปนระบบ โดยผานทางเว็บไซด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ผลการประเมิน □ ไดคะแนน ๑ คะแนน □ ไมไดคะแนน 
 ๕. มีระบบการใหการยอมรับ/ยกยอง/รางวัล สําหรับศิษยเกาท่ีทําประโยชนใหกับสถานศึกษา  
(๑ คะแนน) 

 มีระบบการใหการยอมรับ/ยกยอง/รางวัล สําหรับศิษยเกาท่ีทําประโยชนใหกับสถานศึกษา  
โดยการ................................................................................................................................................................ 
 ผลการประเมิน □ ไดคะแนน ๑ คะแนน □ ไมไดคะแนน 
ผลการประเมิน  ตัวบงช้ีท่ี  ๔  ไดคะแนนเทากับ ................ 

 
หลักฐาน/เอกสารอางอิง 
เอกสารอางอิงหมายเลข ...................... (ชื่อเอกสาร)                                                                
. 
เอกสารอางอิงหมายเลข ...................... (ชื่อเอกสาร)                                                                
. 
ตารางท่ี  ..........  สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานท่ี ๑   
 

ตัวบงช้ี ผลดําเนินงาน น้ําหนัก 
คะแนน  

การประเมิน 
คะแนน x น้ําหนัก 

๑  - ๕ ๕ - ๒๕ 
 ๑.๑ รอยละ - - ๒ - 
 ๑.๒ รอยละ - - ๓ - 

๒  - ๕ ๕ - ๒๕ 
 ๒.๑ รอยละ - - ๑ - 
 ๒.๒ นาย - - ๑ - 
 ๒.๓ รอยละ - - ๑ - 
 ๒.๔ รอยละ - - ๑ - 
 ๒.๕ รอยละ - - ๑ - 

๓  รอยละ ๕ ๕ - ๒๕ 
๔  ขอ ๕ ๕ - ๒๕ 

รวม ๒๐ - ๑๐๐ 
คะแนนเฉล่ีย ( ผลรวมของคะแนน  น้ําหนัก =………)  

๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕.๐๐ 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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การวิเคราะหมาตรฐานท่ี  ๑ 
 

จุดเดน 
๑.................................................................................................................................................. 
๒.................................................................................................................................................. 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑.................................................................................................................................................. 
๒.................................................................................................................................................. 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
๑.................................................................................................................................................. 
๒.................................................................................................................................................. 

 
การวิเคราะหภาพรวมระดับสถาบัน 
ตารางท่ี  ..........  สรุปผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน 
 

มาตรฐาน น้ําหนัก 
ผลรวมของ
คะแนน X
น้ําหนัก 

คะแนน
เฉล่ีย 

ระดับ
คุณภาพ 

๑ คุณภาพศิษย     
๒ คุณภาพครู/อาจารย     
๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน     
๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา     
๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา     
๖ ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม      
๗ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
๘ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     
๙ อัตลักษณ/เอกลักษณ     

๑๐ มาตรการสงเสริม     
 คะแนนเฉล่ีย มาตรฐานท่ี ๑ – ๑๐ 

 
(ผลรวมของคะแนน ÷ น้ําหนัก =………) 

ระดับคุณภาพ  
 
การวิเคราะหภาพรวมระดับสถาบัน  
จุดเดน   

๑.................................................................................................................................................. 
๒.................................................................................................................................................. 
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ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาเรงดวน   
๑.................................................................................................................................................. 
๒.................................................................................................................................................. 
๓.................................................................................................................................................. 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
๑.................................................................................................................................................. 
๒.................................................................................................................................................. 
๓.................................................................................................................................................. 
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สวนท่ี ๔ 
ภาคผนวก 

              
 ๔.๑ ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set)   
 ๔.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ  
 ๔.๓  
 ๔.๔   
 ๔.๕  
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ขอมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) 
ประกอบรายงานการประเมินตนเองของ..........................(ช่ือสถาบัน) 

ประจําปการศึกษา................... 
 

ลําดับ รายการ 
ปการศึกษา 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑ จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด    
๒ จํานวนผูเรียนท่ีเปดรับในแตละป    
๓ จํานวนผูเรียนท้ังหมด    
 - ชั้นปท่ี ๑    
 - ชั้นปท่ี ๒    
 - ชั้นปท่ี ๓    

๔ จํานวนผูเรียนท่ีถูกใหออก/ลาออก ระหวางการศึกษา    
๕ จํานวนผูเรียนท่ีสําเร็จการศึกษา    
๖ จํานวนผูเรียนท่ีสอบตก    

๗ 
จํานวนผูเรียนท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชนฯ  
ไมนอยกวา ๔๐ ชม./ป 

 
 

 

๘ 
จํานวนผูเรียนทีมีคะแนนความประพฤติและการประเมินคา
คุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑ ดี – ดีมาก 

 
 

 

๙ 
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย ท่ีมีผลการทดสอบ PM-test /  
M-test มีคาT-Score ≥ 40.00 

 
 

 

๑๐ 
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายท่ีมีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพ(VQ)/มาตรฐานวิชาชีพทางทหาร (MQ) หรือสอบผาน
เพ่ือรับใบประกาศนียบัตรฯ 

 

 

 

๑๑ 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทําและ/หรือศึกษาตอจาก
องคกรภายในและ/หรือตางประเทศของผูสําเร็จการศึกษา 

 
 

 

๑๒ 
จํานวนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนชั้นป
สุดทายท่ีไดรับรางวัล/นําไปใชประโยชน 

 
 

 

๑๓ คุณวุฒิท่ีไดรับหลังสําเร็จการศึกษา(ระบุ)    

๑๔ ชั้นยศท่ีไดรับของผูสําเร็จการศึกษา (ระบุ)     
๑๕ อัตราเงินเดือนท่ีไดรับของผูสําเร็จการศึกษา(ระบุ)     
๑๖ จํานวนกําลังพลท้ังหมด  (ไมรวมผูเรียน)    
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ลําดับ รายการ 
ปการศึกษา 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 
๑๗. จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด    

 -ระยะเวลาการทํางาน ๙ เดือนข้ึนไป (นับเปน ๑ คน)    
 -ระยะเวลาการทํางาน ๖ - ๙ เดือน (นับเปน ๐.๕ คน)    
 -ระยะเวลาการทํางานนอยกวา  ๖ เดือน (นับไมได)    

๑๘ จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ    
๑๙ จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี    
๒๐ จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาตรี    
๒๑ จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาโท    
๒๒ จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาเอก    
๒๓ จํานวนอาจารยประจํา ท่ีดํารงตําแหนงอาจารย    
๒๔ จํานวนอาจารยประจํา ท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย    
๒๕ จํานวนอาจารยประจํา ท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย    
๒๖ จํานวนอาจารยประจํา ท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย    
๒๗ จํานวนอาจารยพิเศษ     

 -  ภายในกองทัพ     
 -  ภายนอกกองทัพ    

๒๘ จํานวนครูฝก/นายทหารปกครอง    
๒๙ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน    
๓๐ จํานวนพนักงานราชการ    

๓๑ 
จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีมีวุฒิการศึกษาหรือผานการ
อบรมหลักสูตรหรือมีประสบการณตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

 
 

 

๓๒ จํานวนหองเรียนและหองปฏิบัติการท้ังหมด    

๓๓ 
จํานวนหองเรียนและหองปฏิบัติการมีการดําเนินงาน ๕ ส 
และมีความปลอดภัย 

 
 

 

๓๔ 
จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีมีผลงานฯ และนําไปใชประโยชน
เก่ียวของกับสาขาท่ีสอน 

 
 

 

๓๕ 
จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีไดรับพัฒนาเพ่ิมพูนความรูฯ ไม
นอยกวา ๓๐ ชัว่โมง/ปและมีการขยายผล และ/หรือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

 
 

 

๓๖ 
จํานวนครู/อาจารยประจําผานการประเมินจรรยาบรรณวชิาชีพ
ครู/ครูทหาร อยูในระดับ ดี – ดมีาก 

 
 

 

๓๗ จํานวนรายวิชาท้ังหมด    
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ลําดับ รายการ 
ปการศึกษา 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ 

๓๘ 
จํานวนวิชาท่ีมีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูใน
ระดับ ดี – ดีมาก  

 
 

 

๓๙ จํานวนครู/อาจารยท่ีมีผลการประเมิน อยูในระดับดี - ดีมาก    
๔๐ จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนท้ังหมด    

๔๑ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ 
เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 
 

 

๔๒ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม การสงเสริมการฝกอบรมทางทหาร 
การฝกภาคปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสรางพัฒนาภาวะผูนํา
และการปลูกฝงการเปนทหารอาชีพ 

 
 

 

๔๓ จํานวนโครงการ/กิจกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     

๔๔ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 
 

 

๔๕ จํานวนโครงการ/กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ    

๔๖ 
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ ท่ีมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดรับการอบรม เพ่ิมพูนความรู/
ประสบการณอยางนอย ๑๐ ชั่วโมง/ป 

 
 

 

๔๗ 
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ 

 
 

 

๔๘ สัดสวนของนักเรียนตอนายทหารปกครอง    
๔๙ สัดสวนของนักเรียนตอครูฝก    

  
         ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง 
     ลงชื่อ.........................................................................................(ผูบริหารสถาบนั) 

(...................................................................................) 
                                 วันท่ี..............................................
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ผนวก ก 

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ 

ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
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ตารางสรุปมาตรฐาน ตัวบงช้ี การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
 

มาตรฐานดาน 
กลุม ๑ 

สวนบัณฑิตศึกษา รร.สธ.ทบ. 
กลุม ๒ 

รร.เหลาทัพ 
กลุม ๓ 
วพม. 

กลุม ๔ 
วิทยาลัยพยาบาลเหลาทัพ 

ตัวบงชี ้ น้ําหนัก ตัวบงชี ้ น้ําหนัก ตัวบงชี ้ น้ําหนัก ตัวบงชี ้ น้ําหนัก 
๑. ดานคุณภาพศิษย ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ 
๒. ดานคุณภาพครู/อาจารย ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 
๓. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ 
๔. การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา - - ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ ๕ ๒๕ 
๕. ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ ๔ ๒๐ 
๖. ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ 
๗. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ 
๘. ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ 
๙. ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ 
๑๐. ดานมาตรการสงเสริม ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ ๒ ๑๐ 

รวม ๒๗ ๑๓๕ ๓๒ ๑๖๐ ๓๒ ๑๖๐ ๓๒ ๑๖๐ 
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ตารางแสดงตวับงชี้ นํ้าหนัก และเกณฑการประเมิน มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) 

มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน  (ระดับคะแนน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑ ผูเรียนเปนคนดี 
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒ ๓ ๔) 
- รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน  
 (นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชัว่โมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด (๒ คะแนน)  

 
๕ 
(๒) 

 
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ  
๒ คะแนน 

- รอยละของจาํนวนนักเรยีน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีมีคะแนนความประพฤติและคะแนน 
 การประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี - ดีมาก ตามท่ีสถาบันกําหนด ตอจํานวนนักเรียน/
 นักศึกษาท้ังหมด (๓ คะแนน)  

(๓) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๓ คะแนน 

เกณฑการประเมิน (กลุม ๑) 
- รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ท่ีทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน  
 (นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาท้ังหมด (กลุม ๑) 

 
(๕) 

 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ  
๕ คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี ๒ ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร 
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒ ๓ ๔) 
- นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือ
 เทียบเทา (๑ คะแนน)  

 
๕ 
(๑) 
 

 
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 

- มีนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองท่ีสะทอนความรู ความสามารถ ในระดับ
 กองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา ๑ รางวัล (๑ คะแนน)  

(๑) 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 

- อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด (Success Rate)  
 ในแตละรุน (๑ คะแนน)  

(๑) 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 

- การมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศของผูสําเร็จ 
 การศึกษา (๑ คะแนน) 

(๑) 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 

- ผลประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
 โดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา ในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน) 

(๑) 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๑  คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน  (ระดับคะแนน) 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

เกณฑการประเมิน (กลุม ๑) 
- นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือ
 เทียบเทา (๑ คะแนน)  

 
(๑) 
 

 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 

- มีนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองท่ีสะทอนความรู ความสามารถ ในระดับ
 กองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา ๑ รางวัล (๑ คะแนน) (กลุม ๑) 

(๑) 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 

- อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด (Success Rate)  
 ในแตละรุน (๑ คะแนน)  

(๑) 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 

- การมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศของผูสําเร็จ
 การศึกษา (๑ คะแนน)  

(๑) 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 

- ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชผูสําเรจ็การศึกษา ในระดับดข้ึีนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเตม็ ๕) (๑ คะแนน) (๑) 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี ๓ ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน 
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒ ๓ ๔) 
- รอยละของโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ท่ีมีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
 ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนําไปใชประโยชน (๕ คะแนน)  

๕ 
 

(๕) 

 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ  
๕ คะแนน 

เกณฑการประเมิน (กลุม ๑) 
- รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยท่ีตีพิมพและงานสรางสรรคท่ีเผยแพร (๕ คะแนน)  

(๕) 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ  
๕ คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี ๔ ศิษยเกาทําประโยชนใหสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน 
 (๑) มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ  หรือพัฒนานักเรียน/นักศึกษารวมกับสถานศึกษา  
 (๒) มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมพัฒนาสถานศึกษา เชน อาคารสถานท่ี อุปกรณการศึกษา หรือสิ่งแวดลอมเปนตน  
 (๓) มีกิจกรรมท่ีศิษยเการวมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือทุนการศึกษา  
  (๔) มีฐานขอมูลและมีการสื่อสารกับศิษยเกาอยางเปนระบบ  
  (๕) มีผลงานสรางสรรคสังคมของศิษยเกาท่ีเปนท่ียอมรับ/ยกยอง อยางนอยปละ ๑ ผลงาน  

๕ มี ๑ ขอ มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ มีครบ 
ทุกขอ 
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มาตรฐานท่ี ๒ ดานคุณภาพครู/อาจารย       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๕ ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ 
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย (กลุม ๑, ๒ และ ๓) 

วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ๐ ๒ ๕ 

ผูชวยศาสตราจารย ๑ ๓ ๖ 

รองศาสตราจารย ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย ๖ ๘ ๑๑  

๕ ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคาดัชนีคุณภาพอาจารย 
เปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน 

กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย (กลุม ๔) 
วุฒิการศึกษา 

ตําแหนงทางวิชาการ 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย ๐ ๓ ๖ 

 

 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคาดัชนีคุณภาพอาจารย 
เปน ๓.๕ เทากับ ๕ คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี ๖ ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร 
- รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําท่ีมีผลงานวิจัยงานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพ
 และ/หรืองานสรางสรรคท่ีเผยแพร (๒ คะแนน) 

๕ 
(๒) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ  
๒ คะแนน 

- รอยละของผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคท่ีเผยแพร (๓ คะแนน) (๓) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ  
๓ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๒ ดานคุณภาพครู/อาจารย       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๗ ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน 
- รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ท่ีไดนําไปใชประโยชน  
 ตอจํานวนอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําท้ังหมด (๕ คะแนน) 

 
๕ 

 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ  
๕ คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี ๘ ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 
- รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีศึกษาเพ่ิมเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงาน 
 อยางนอย ๓๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด (๕ คะแนน) 

 
๕ 

 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๕ คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี ๙ ครู/อาจารย ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
 ๑. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนยีมทหาร ตอจํานวนครู/
  อาจารยประจําท้ังหมด (๒ คะแนน) 
 ๒. มีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร (๑ คะแนน) 
 
 ๓. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร และ มีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/
  ครูทหาร อยางนอย ๒ ครั้ง/ป (๑ คะแนน) 
 ๔. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําท่ีผานการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร อยูในระดับ 
  ดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนครู/อาจารยประจําท้ังหมด (๑ คะแนน) 

๕ 
(๒) 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๒ คะแนน 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๓  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
เกณฑการประเมิน 
 (๑) หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหนวยงานตนสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/ 
  สภาวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานท่ีเก่ียวของ (๑ คะแนน) 
 (๒)  มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย ๒ ครั้ง / ป (๑ คะแนน) 
      
  (๓) มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพ/หนวยงานท่ีเก่ียวของหรือ
  ประชาคมอาเซียน ( ๑ คะแนน) 
 (๔) มีการประเมินหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย ๑ ครั้ง ในทุก ๓ -  ๖ ป ( ๑ คะแนน) 
 
 (๕)  มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ ของหนวยผูใชท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษามาปรับปรุงหลักสูตร  
  (๑ คะแนน) 

๕ 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก  
 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
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มาตรฐานท่ี ๓  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑการประเมิน 
 (๑) มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
  ดวยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม 
  คานิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค จํานวนไมนอยกวา รอยละ ๗๐ 
  ของจํานวนรายวิชาท้ังหมด (๑ คะแนน) 
 (๒) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีกําหนด (๑ คะแนน)  
 
 (๓) รอยละของจํานวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ ดี – ดีมาก (> ๓.๕๑ 
  จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนรายวิชาท้ังหมด (๑ คะแนน) 
 (๔) รอยละของจํานวนครู/อาจารยผูสอนท่ีมีผลการประเมิน อยูในระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
  ตอจํานวนครู/อาจารยผูสอนท้ังหมด 
 (๕) มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน (๑ คะแนน) 

๕ 
 

(๑) 
 
 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก  
 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
 
 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐  มีการดําเนินการเทากับ ๑ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๓  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๒ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒ ๓ ๔) 
 (๑) มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และครู/อาจารย 
  แจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน) 
 (๒) มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/ 
  แผนการสอน (๑ คะแนน) 
 (๓) มีการแจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใหผูปกครองทราบอยางนอย๑ - ๒ ครั้ง/ปการศึกษา 
  (๐.๕ คะแนน)   
 (๔) มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือความโปรงใส และ
  ยุติธรรม (๑ คะแนน) 
 (๕) มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน (๑ คะแนน) 
 
  (๖) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (๐.๕ คะแนน) 
 

๕ 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๐.๕) 

 
(๑) 
 

(๑) 
 

 (๐.๕) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก  
 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๐.๕ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน 
 ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๐.๕ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๓  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
เกณฑการประเมิน (กลุม ๑)  

(๑)  มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลท่ีไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และครู/อาจารย 
  แจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน) 
 (๒) มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/ 
  แผนการสอน (๑ คะแนน) 
  (๓) มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียน/นักศึกษาเพ่ือความโปรงใสและ
  ยุติธรรม (๑ คะแนน)  
 (๔) มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน (๑ คะแนน) 
 (๕) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (๑ คะแนน) 

๕ 
(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
(๑) 

มี ๑ ขอ มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ มีครบ 
ทุกขอ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู 
เกณฑการประเมิน  
  (๑) มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการรวมท้ัง
  แหลงฝกปฏิบัติ (๑ คะแนน) 
 (๒) มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน (๑ คะแนน) 
  (๓) มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน (๑ คะแนน) 
  (๔) มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการรวมท้ัง
  แหลงฝกปฏิบัติ (๑ คะแนน) 
  (๕) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน (๑ คะแนน) 

๕ 
 

(๑) 
 

(๑) 
(๑) 
(๑) 
 

(๑) 

มี ๑ ขอ มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ มีครบ 
ทุกขอ 
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มาตรฐานท่ี ๔  การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔ กระบวนการพัฒนาการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา   
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒) 
 (๑) มีกิจกรรมการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําในหลักสูตร (๑ คะแนน) 
 
  (๒) มีหนวยงานรับผิดชอบและดําเนินการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําตามหลักสูตร (๑ คะแนน) 
 
   (๓) จํานวนหนวยกิตรวมของการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา ไมนอยกวา ๑๐ หนวยกิต  
  (๐.๕ คะแนน) 
 (๔) จํานวนสัปดาหของการฝกภาคปฏิบัติ ไมนอยกวา ๘ สัปดาห/ป หรือมีระยะเวลาการฝกภาคปฏิบัติ
  ตลอดหลักสูตรรวม ไมนอยกวา ๑,๑๐๐ ชั่วโมง สําหรับหลักสูตร ๔ ป และไมนอยกวา ๑,๔๐๐ ชั่วโมง 
  สําหรับหลักสูตร ๕ ป (๐.๕ คะแนน) 
 
 (๕) มีการประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (๑ คะแนน) 
 
  (๖) มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (๑ คะแนน) 
 

๕ 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๐.๕) 
 

(๐.๕) 
 
 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก  
 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
มีจํานวนหนวยกิต  > ๑๐ หนวยกิต เทากับ ๐.๕ คะแนน 
มีจํานวนหนวยกิต < ๑๐ หนวยกิต เทากับ ๐ คะแนน 
สําหรับหลักสูตร ๔ ป จํานวนสัปดาห > ๑,๑๐๐ ชม. เทากับ  
๑ คะแนน จํานวน สัปดาห < ๑,๑๐๐ ชม. เทากับ ๐ คะแนน 
สําหรับหลักสูตร ๕ ป จํานวนสัปดาห > ๑,๔๐๐ ชม. เทากับ  
๑ คะแนน จํานวนสปัดาห < ๑,๔๐๐ ชม. เทากับ ๐ คะแนน 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
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มาตรฐานท่ี ๔  การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๔ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตผูนําทางทหารท่ีเหมาะสมกับสภาวะ
ปจจุบันและสอดคลองกับความตองการของกองทัพ  
เกณฑการประเมิน (กลุม ๓ ๔) 
 (๑) มีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร/คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (๑ คะแนน) 
  (๒) หลักสูตรตอบสนองปรัชญา และวัตถุประสงคของสถาบัน (๑ คะแนน) 
  (๓) มีการจัดการฝกอบรมทางทหาร/วิชาชีพ ตรงตามหลักสูตรและตามแผนการปฏิบัติ (๑ คะแนน)  
  (๔) มีการประเมินผลการฝกอบรมทางทหาร/การฝกปฏิบัติทางวิชาชีพ (๑ คะแนน) 
  (๕) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร/วิชาทางทหาร/วิชาชีพ (๑ คะแนน) 

๕ 
 
 

(๑)  
(๑)  
(๑) 
(๑)  
(๑) 

มี ๑ ขอ มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ มีครบ 
ทุกขอ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๕ บุคลากรทางการฝกศึกษาและอบรมทางดานวิชาทางทหาร และภาวะผูนําท่ีมีคุณภาพ  
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒) 
  (๑) มีประสบการณเปนผูบังคับหนวยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผูบังคับกองรอยข้ึนไป (๑ คะแนน) 
  (๒) มีประสบการณในการปฏิบัติงานทางทหาร (๑ คะแนน) 
 (๓) ผานการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดาน (๑ คะแนน) 
  (๔) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางทหารเปนท่ียอมรับของกองทัพ (๑ คะแนน) 
  (๕) มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพข้ึนไป (๑ คะแนน) 

๕ 
 

(๑)  
(๑)  
(๑) 
(๑)  
(๑) 

มี ๑ ขอ มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ มีครบ 
ทุกขอ 
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มาตรฐานท่ี ๔  การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๕ การบริหารจัดการครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครูปกครอง และนายทหาร
ปกครอง   
เกณฑการประเมิน (กลุม ๓ ๔) 
 (๑) มีระบบการคัดเลือกอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และนายทหารปกครอง  
  (๑ คะแนน)    
 (๒) มีการกําหนดหนาท่ีและภาระงานของอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และ
  นายทหารปกครอง (๑ คะแนน)  
 (๓) มีการปฐมนิเทศ อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และนายทหารปกครองใหม  
  รวมถึงการจัดครูพ่ีเลี้ยง (๑ คะแนน) 
 (๔) มีประเมินผลการสอนของอาจารยวิชาทหาร ครทูหาร ครูฝก และครู/อาจารยปกครอง นายทหาร
  ปกครอง (๑ คะแนน) 
 (๕) มีการนําผลการประเมินการสอนมาปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝกศึกษา และการ
  อบรม (๑ คะแนน) 

๕ 
 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

มี ๑ ขอ มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ มีครบ 
ทุกขอ 

 

 

 

 

 

 



118 
 

มาตรฐานท่ี ๔  การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน   

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๖ ประสิทธิผลของการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา  
เกณฑการพิจารณา (กลุม ๒) 
 (๑) มีแผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน) 
 (๒)  มีการฝกตามแผนท่ีกําหนด (๑ คะแนน) 
  (๓) มีการประเมินผลการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน) 
  (๔) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา  
  (๑ คะแนน) 
  (๕) มีนวัตกรรมท่ีใชสนับสนุนในการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน) 

๕ 
 

(๑)  
(๑)  
(๑) 
(๑)  
 

(๑) 

มี ๑ ขอ มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ มีครบ 
ทุกขอ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๖ ประสิทธิผลของการฝกภาคปฏิบัติ หรือภาคสนาม  
เกณฑการประเมิน (กลุม ๓ ๔) 
 (๑)  มีแผนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 
 (๒) มีการฝกตามแผน (๑ คะแนน) 
 (๓) มีการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 
 (๔) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 
 (๕) มีนวัตกรรมท่ีใชสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน) 

๕ 
 

(๑)  
(๑)  
(๑) 
(๑)  
(๑) 

มี ๑ ขอ มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ มีครบ 
ทุกขอ 
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มาตรฐานท่ี ๔  การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๗ ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา  
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒) 
 (๑) มีแผนการระดมทรัพยากร (๑ คะแนน) 
  (๒) มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (๑ คะแนน) 
 (๓) มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบนั (๑ คะแนน) 
 (๔) ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคการฝกศึกษาได (๑ คะแนน) 
  (๕) ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการฝกศึกษาอยางตอเนื่อง (๑ คะแนน) 

๕ 
 

(๑)  
(๑)  
(๑) 
(๑)  
(๑) 

มี ๑ ขอ มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ มีครบ 
ทุกขอ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑๗ ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา   
เกณฑการประเมิน (กลุม ๓  ๔) 
  (๑) มีแผนการระดมทรัพยากร (๑ คะแนน) 
  (๒) มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (๑ คะแนน) 
  (๓) มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบนั (๑ คะแนน) 
  (๔) ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคการฝกศึกษาได (๑ คะแนน) 
 (๕) ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการฝกศึกษาอยางตอเนื่อง (๑ คะแนน) 

๕ 
 

(๑)  
(๑)  
(๑) 
(๑)  
(๑) 

มี ๑ ขอ มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ มีครบ 
ทุกขอ 
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มาตรฐานท่ี ๔  การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๘ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค  
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒ ๓ ๔) 
 (๑) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีอุดมการณจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
  และยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ 
  จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๑ คะแนน) 

๕ 
 

(๑) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก  
 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน  

 (๒) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะผูนํา ทางทหารท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลาหาญ มีความซ่ือสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร  
  มีความสามัคคี ในหมูคณะ และสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จาก
  คะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๑ คะแนน) 

(๑) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน  

 (๓) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร เขาใจบทบาทและหนาท่ี
  ของการรักษาความม่ันคงและการปองกันประเทศ อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  
  ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๑ คะแนน) 

(๑) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๑ คะแนน  

 (๔) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีความรูในศาสตรของวิชาการและวิชาชีพของตน สามารถ
  ประยุกตใชความรูของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาตอได อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จาก
  คะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๐.๕ คะแนน) 

(๐.๕) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๐.๕ คะแนน  

 (๕) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถ
  วิเคราะหและประมวลผลความรู และใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีข้ึนไป  
  (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๐.๕ คะแนน) 

(๐.๕) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๐.๕ คะแนน  

 (๖) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะในการสื่อสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และ
  สามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 
  ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด (๐.๕ คะแนน) 

(๐.๕) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๐.๕ คะแนน  

 (๗) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีบุคลิกลักษณะและ 
  การวางตัวท่ีเหมาะสม อยูในระดับดีข้ึนไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
  ท้ังหมด (๐.๕ คะแนน) 

(๐.๕) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ  
๐.๕ คะแนน  
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มาตรฐานท่ี ๕  ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๙ การดําเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
เกณฑการประเมิน 
 (๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีการกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณผูเรียน เอกลักษณ
   สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปท่ีทันสมัยและปฏิบัติได  
  ๑.๒ มีผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรท่ีสอดคลองกับมาตรฐานท่ีกระทรวงศึกษาธิการ/
    หนวยงานตนสังกัดกําหนด  
  ๑.๓ มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี โดยเนนการกํากับติดตาม และสนับสนุนผูบริหารในการ
    ปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด  
  ๑.๔ มีการบริหารจัดการประชุมท่ีดี เชน มีการกําหนดวันประชุมตลอดปไมนอยกวา ๒ ครั้ง/ป 
   จัดสงประเด็นการพิจารณาลวงหนา กํากับใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมไมนอยกวา 
   รอยละ ๗๐ ของจํานวนครั้งท่ีจัดประชุมท้ังป  
  ๑.๕ มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีเปนปจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได 

๕ 
 

(๒) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก  
หลักฐานจากสถานศึกษา 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติ ๕ ขอ เทากับ  
๒ คะแนน 

 (๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) สถานศึกษานําเสนอหลักฐาน ในประเด็นตอไปนี้ 
  ๒.๑ มีการเสนอรายงานประจําป/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตอหนวยงานตนสังกัด  
    (๑ คะแนน) 
  ๒.๒ มีคะแนนผลการประเมินรายปโดยหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน) 
 
  ๒.๓ สถานศึกษานําเสนอหลักฐานซ่ึงแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติตางๆ ท่ีเกิดจากการประกันคุณภาพ
    การศึกษาภายใน (๑ คะแนน) โดยพิจารณาเพ่ิมเติมจาก 
         ๑) ผลการสัมภาษณประธานคณะกรรมการสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
   ๒) ผลการสัมภาษณผูแทนหนวยงานตนสังกัด 
    ๓) ผลการสัมภาษณครู/อาจารย จํานวน ๓ – ๔ คน 

(๓) หลักฐานเชิงประจักษ  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดปฏิบัติได ๓ ขอ เทากับ  
๓ คะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดคะแนนเต็มเทากับ ๑ คะแนน 
 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนนมีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
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มาตรฐานท่ี ๕  ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒๐ การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา 
เกณฑการประเมิน 
 (๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๔ คะแนน) 
  ๑.๑ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ของผูบริหารสถานศึกษาโดยการประเมิน
    ตนเอง (๑ คะแนน) 
  ๑.๒ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของผูบังคับหนวยข้ึนตรงทุกหนวย โดย
    ผูบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน) 
  ๑.๓ มีรายงานงบการเงินเสนอหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน) 
  
  ๑.๔ มีจํานวนอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑในทุกหลักสูตร (๑ คะแนน) 
 

๕ 
 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 
 

(๑) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก  
หลักฐานสถานศึกษา 
 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดคะแนนเต็มเทากับ ๑ คะแนน 
 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดคะแนนเต็มเทากับ ๑ คะแนน 
 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ 
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  

 (๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๑ คะแนน) 
  - มีผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน) 

(๑) หลักฐานเชิงประจักษ 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐  มีการดําเนินการเทากับ ๑ คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๑ การบริหารความเส่ียง 
เกณฑการประเมิน 
 (๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ท้ังเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 
  ๑.๒ มีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง 
  ๑.๓ มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน 
  ๑.๔ มีการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และลดความเสี่ยงใหนอยลง 
  ๑.๕ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 

๕ 
 

(๒) 
 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก  
หลักฐานสถานศึกษา 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดได ๕ ขอ คะแนนเต็มเทากับ 
๒ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๕  ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
 (๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)  ผูประเมินตรวจหลักฐานท่ีแสดงผลการบริการจัดการความเสี่ยง 
  ดังตอไปนี้ 
  ๒.๑ สามารถควบคุมความเสี่ยงลําดับท่ี  ๑ – ๕ จากท่ีกําหนด (๑ คะแนน) 
  ๒.๒ สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามท่ีกําหนด (๑ คะแนน) 
  ๒.๓ ไมปรากฏเหตุการณท่ีอยูนอกเหนือประเภทความเสี่ยงท่ีกําหนด (๑ คะแนน) 
 

(๓) หลักฐานเชิงประจักษ  
 
ใชบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๑ คะแนน 
ใชบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดทุกเรื่อง เทากับ ๑ คะแนน 
ปรากฏเหตุการณเทากับ ๐ คะแนน ไมปรากฏเหตุการณเทากับ  
๑ คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
- รอยละของจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ ท่ีมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/ 
ท่ีไดรับการอบรมเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ อยางนอย ๒๐ ชัว่โมง/ป/คน ตอจํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการท้ังหมด 

๕  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ  
๕ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๖  ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๓ การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ 
เกณฑการประเมิน 
 (๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพ่ือประโยชนตอชุมชน/สังคม/กองทัพ 
  ๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
  ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  ๑.๔ การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเก่ียวของ 
  ๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สงัคม/กองทัพ/สถาบนั ไดคะแนนผลประเมิน 
    ไมนอยกวารอยละ ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

๕ 
 

(๒) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก 
 
- ผลรวมของคะแนนการประเมินของหลักฐานสถานศึกษา  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ  
๒ คะแนน 

 (๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุด  
  อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็นตอไปนี้ 
  ๒.๑ มีความตอเนื่อง ในการดําเนินการตั้งแต ๓ ป (๑ คะแนน) 
 
  ๒.๒ มีความยั่งยืน พ่ึงพาตัวเองดําเนินการไดโดยไมใชงบประมาณของสถาบัน (๑ คะแนน) 
  ๒.๓ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง  จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (๑ คะแนน) 

(๓) หลักฐานเชิงประจักษ 
 
ไมมีความตอเนื่องเทากับ ๐ คะแนน มีความตอเนื่องเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีความยั่งยืนเทากับ ๐ คะแนน มีความยั่งยืน เทากับ ๑ คะแนน  
ไมไดรับรางวัลฯเทากับ ๐ คะแนน ไดรับรางวัลฯเทากับ ๑ คะแนน  
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มาตรฐานท่ี ๖  ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒๔ การบริการวิชาการ/วิชาชีพท่ีสงผลตอสถาบัน 
เกณฑการประเมิน 
  (๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  ๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ ๘๐ 
  ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  ๑.๔ การมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากร 
  ๑.๕ มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตํารา และ/หรือตอยอดเปนผลงาน
   ลักษณะตางๆ 

 คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก  
หลักฐานจากสถานศึกษา 
ใชบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน 

 (๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความสําเร็จท่ีสุด  
  อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็นตอไปนี้ 
  ๒.๑ มีผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (๑.๕ คะแนน) 
 
  ๒.๒ มีการเผยแพรและขยายผลในสถาบันอ่ืน อยางนอย ๑ แหง (๑.๕ คะแนน) 
 

 

หลักฐานเชิงประจักษ 
 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน  มีการดําเนินการเทากับ  
๑.๕ คะแนน 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน  มีการดําเนินการเทากับ  
๑.๕ คะแนน 

 

 

 

 

 

 



126 
 

มาตรฐานท่ี ๗  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๕ การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
เกณฑการประเมิน 
 (๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีการใชจายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกท่ีเก่ียวกับการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
    และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ไมต่ํากวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ 
  ๑.๒ มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
  ๑.๓ มีแผนงานเพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ 
  ๑.๔ มีการดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 
  ๑.๕ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเขารวมกิจกรรม/ประชาคม ไดคะแนนผลประเมิน 
    ไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

๕ 
 

(๒) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก 
หลักฐานสถานศึกษา  
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ  
๒ คะแนน 
 

  

 (๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
  ๒.๑ มีการจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
    ประเพณีทางทหารอยางตอเนื่อง (๑ คะแนน) 
  ๒.๒ มีสวนรวมมือของนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (๑ คะแนน) 
 
  ๒.๓ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงานตนสงักัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/
    หนวยงานภายนอก (๑ คะแนน) 

(๓) หลักฐานเชิงประจักษ 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน  มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน  มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน 
ไมไดรับรางวัลฯ เทากับ ๐ คะแนน  ไดรับรางวัลฯ เทากับ  
๑ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๗  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒๖ การพัฒนาสุนทรียภาพ 
เกณฑการประเมิน 
  (๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีการดําเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เก่ียวกับศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ทันสมัยและสามารถ
    ปฏิบัติได 
  ๑.๒ มีการดําเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อยางนอยประเภทละ ๑ โครงการตอป) ท่ีเกิดจากการ
    สํารวจความคิดเห็นความตองการของผูมีสวนเก่ียวของทุกภาคสวน          
     ๑.๓ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผลการ 
    ประเมินความพึงพอใจผูท่ีเขารวมโครงการ/ประชาคมตามเปาหมายท่ีกําหนดไดคะแนน 
    ไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 
  ๑.๔ มีการปรับปรุงและดําเนินโครงการใหเหมาะสมกับสภาพสังคมอยางตอเนื่อง 
  ๑.๕ มีแผนพัฒนาสูอนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ท่ีไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษา 

๕ 
 

(๒) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก 
หลักฐานสถานศึกษาปฏิบัติ 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ 
คะแนน 

 (๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
  ๒.๑ อาคารสถานท่ีเปนระเบียบเรียบรอยเอ้ือตอการใชงาน (๑ คะแนน) 
 
  ๒.๒ ภูมิสถาปตย มีความสอดคลองกับธรรมชาติเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางประหยัด (๑ คะแนน) 
 
  ๒.๓ สภาพแวดลอมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม (๑ คะแนน) 
 

(๓) หลักฐานเชิงประจักษ 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน  
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน 
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ  
๑ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๘  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒๗ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด 
 - ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด 
 ๓ ปยอนหลัง 

๕ ใชบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดคาเฉลี่ยผลประเมิน ๕ คะแนน 
เทากับ ๕ คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๘ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เกณฑการประเมิน  
  (๑) มีรายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา เปนประจําทุกป (๑ คะแนน) 
  (๒) มีการนําขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไป
  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของสถาบัน (๑ คะแนน) 
  (๓) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของ
  สถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปสูการ
  ปฏิบัติ (๑ คะแนน) 
 (๔) มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
  ภายนอก (๑ คะแนน) 
 (๕) หนวยงานตนสังกัด/หนวยงานท่ีเก่ียวของใหการสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในสวนท่ีสถานศึกษา
  ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จไดโดยสถาบันเอง (๑ คะแนน) 

๕ 
 

(๑) 
(๑) 
 

(๑) 
 
 

(๑) 
 

(๑) 

มี ๑ ขอ มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ มีครบ 
ทุกขอ 
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มาตรฐานท่ี ๙  ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒๙ อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา 
เกณฑการประเมิน 
 (๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 
  ๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
  ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  ๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูบริหารของสถาบัน 
  ๑.๕ มีผลการประเมินนักเรียน/นักศึกษาท่ีปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐  
    จาก ๑๐๐ คะแนน 

๕ 
 

(๒) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก 
 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ  
๒ คะแนน 

 (๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
  - ผูประเมินสุมตรวจเพ่ือยืนยันอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาตามหลักการสุมตัวอยาง 

(๓) - ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ  
๓ คะแนน 

ตัวบงช้ีท่ี ๓๐ เอกลักษณสถาบัน 
เกณฑการประเมิน 
 (๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถาบันท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได 
  ๑.๒ มีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
  ๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  ๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา อาจารยและบุคลากร 
  ๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจ ในการดําเนินงานของสถาบันท่ีสะทอนเอกลักษณสถาบัน  
   ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

๕ 
 

(๒) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก 
หลักฐานสถานศึกษา 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ  
๒ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๙  ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน  

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
  (๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) ผูประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นตอไปนี้ 
  ๒.๑ เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวกับเอกลักษณสถาบัน (๑ คะแนน) 
 
  ๒.๒ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตางๆ (๑ คะแนน) 
 
  ๒.๓ มีความเปน “ตนแบบ” วิธีดําเนินการสูความสําเร็จ หรือมีการถายโอนความรูดานกระบวนการ 
    สูสถาบันอ่ืน (๑ คะแนน) 

(๓) หลักฐานเชิงประจักษ 
ไมเปนแหลงเรียนรูเทากับ ๐ คะแนน เปนแหลงเรียนรู เทากับ  
๑ คะแนน 
ไมไดรับรางวัลฯ เทากับ ๐ คะแนน ไดรับรางวัลฯ เทากับ  
๑ คะแนน 
ไมเปนตนแบบ เทากับ ๐ คะแนน เปนตนแบบ เทากับ ๑ คะแนน 
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มาตรฐานท่ี ๑๐  ดานมาตรการสงเสริม       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓๑ มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน) 
เกณฑการประเมิน  
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน) 
 - รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายท่ีผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ
  มาตรฐาน Common European Framework of Reference For Languages (CEFR) หรือ 
  American Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English Comprehension Level 
  Test (ECL)  
ตอจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายท้ังหมด โดยกําหนดเกณฑผานการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 ปริญญาตรีไมต่ํากวาระดับ B1 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา ๖๕ คะแนนของการสอบ ALCPT หรือ 
 ECL หรือเทียบเทา 
 ปริญญาโทไมต่ํากวาระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา ๗๐ คะแนนของการสอบ ALCPT หรือ 
 ECL หรือเทียบเทา 
 ปริญญาเอกไมต่ํากวาระดับ B2 ตามมาตรฐาน CEFR หรือไมต่ํากวา ๗๐ คะแนนของการสอบ ALCPT หรือ 
 ECL หรือเทียบเทา 

๕ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก 
 
 
 
 
 
 
- นักเรียน/นักศึกษา ปริญญาตรี ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดย
กําหนดรอยละ ๑๐ ของผูเรียนชั้นปสุดทาย เทากับ ๕ คะแนน 
- นักเรียน/นักศึกษาปริญญาโท เอก ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ  
โดยกําหนดรอยละ ๑๕ ของผูเรียนชั้นปสุดทาย เทากับ ๕ คะแนน 

 

 

 

 

 

 



132 
 

มาตรฐานท่ี ๑๐  ดานมาตรการสงเสริม       หนา    ของ    หนา    

ตัวบงช้ี น้ําหนัก 
เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓๒ มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน) 
เกณฑการประเมิน 
 (๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน) 
  ๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ  
  ๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐  
  ๑.๓ มีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 
  ๑.๔ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวมจากผูเก่ียวของ   
  ๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน 

๕ 
 

(๒) 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก 
หลักฐานสถานศึกษา 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ  
๒ คะแนน 
 

 (๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) 
  ๒.๑ มีผลการชวยเหลือ/ความรวมมือกับสถาบันอ่ืนในการพัฒนาวิชาการอยางนอย ๑ แหง  
    (๑.๕ คะแนน) 
  ๒.๒ มีผลความรวมมือกับทองถ่ิน/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หนวยงานอ่ืนในกองทัพในการปองกัน 
    แกปญหาและ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพ้ืนท่ี อยางนอย ๑ ประเด็น (๑.๕ คะแนน) 

(๓) หลักฐานเชิงประจักษ 
ไมมีผลการชวยเหลือเทากับ ๐ คะแนน มีผลการชวยเหลือเทากับ  
๑.๕ คะแนน 
ไมมีผลการรวมมือเทากับ ๐ คะแนน มีผลการรวมมือเทากับ  
๑.๕ คะแนน 

 

 

 



 133 ¤Ù‹Á×Í¡ÒÃ»ÃÐ¡¹¤Ø³ÀÒ¾¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÀÒÂã¹ Ê¶Òº¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Í§¡Í§·¾  ÃÐ´º»ÃÔÞÞÒµÃÕ¢Öé¹ä» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนวก ข 

กฎ คําสั่ง ระเบยีบ และประกาศ  
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   กฎกระทรวง คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑) คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๒๒๐/๒๕๔๕ ลง ๒๐ ก.ค.๔๕ เรื่อง นโยบายดานการศึกษา 
กระทรวงกลาโหม 
 ๒) คําสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ท่ี ๕๕/๒๕๕๑ ลง ๑๘ เม.ย.๕๑ เรื่อง นโยบายการศึกษาของ
กองทัพไทย 
 ๓) คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ท่ี ๖๙๓/๒๕๕๒ ลง ๗ ก.ย.๕๒  เรื่อง การดําเนินงานกิจการ
สภาการศึกษาวิชาทหาร 
 ๔) ระเบียบกองทัพไทย วาดวยคณะกรรมการการศึกษากองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕ 
 ๕) คําสั่งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย(เฉพาะ) ท่ี ๑/๒๕๕๒ ลง ๑๙ ส.ค.๕๒ เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพระดับปริญญาตรี    
ข้ึนไป 
 ๖) คําสั่งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย(เฉพาะ) ท่ี ๒/๒๕๕๒ ลง ๑๙ ส.ค.๕๒ เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพระดับต่ํากวา  
ปริญญาตรี 
 ๗) คําสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ) ท่ี ๒๑/๕๓ ลง ๒๙ ม.ค.๕๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ 
 ๘) กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๙) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ 
 ๑๐) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ        
พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๑๑) กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ 



-  สําเนา  - 

คําสั่งกระทรวงกลาโหม 

(เฉพาะ) 

ที่   ๒๒๐/๔๕ 

เร่ือง   นโยบายดานการศึกษา  กระทรวงกลาโหม 

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

 เพื่อใหกําลังพล  กระทรวงกลาโหม  มีความรูความสามารถ  ทัศนคติ  และวิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติภารกิจที่กองทัพมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนา
กองทัพ  ตลอดจนสามารถปฏิบัติภารกิจตามนโยบายความมั่งคงของประเทศรวมกับ   สวนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  และภาคเอกชนไดทุกมิติ  จึงใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงกลาโหม  (เฉพาะ)   ที่  ๑๔๖/๓๖  ลงวันที่  
๓๐ ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๖  เร่ือง  นโยบายพัฒนาการศึกษาของกําลังพล  และใหสวนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม  ดําเนินการดานการศึกษาดังตอไปนี้ 
 ๑.   เจตนารมณ 
  ๑.๑   กองทัพตองการกําลังพลที่มีคุณลักษณะรักการเรียนรู  คิดเปน  ทําเปน  สามารถ
แกปญหาของงานที่รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีคานิยมในเชิงสรางสรรค  และบุคลิกภาพที่
เหมาะสม    มีความเปนผูนํา    สามารถเสียสละไดแมกระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติและ ราชบัลลังก  มีวอนัย  
มีจิตวิญญาณของความเปนทหารอาชีพ  กลาหาญ  ซ่ือสัตย  สุจริต  เปนที่ยอมรับของประชาชน  และดํารงตน
อยูในหลักธรรมของศาสนา 
  ๑.๒  พัฒนากองทัพใหเปนองคการแหงการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน  สงเสริมการเรียนรู
ของกําลังพลทุกระดับ  มีวัฒนาธรรมแหงการเรียนรู  การวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในการ
เรียนรู  การปฏิบัติงาน  การบริหารจัดการทางความรูอยางเปนระบบ  เพื่อใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
  ๑.๓  มุงพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตรใหสามารถสรางกําลังพลของกองทัพใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค  โดยกําหนดปรัชญาการศึกษาและออกแบบหลักสูตรใหสอดคลองกับภารกิจของ
หนวยเปนหลัก  พรอมทั้งสงเสริมกําลังพลใหมีการศึกษาสูงขึ้นตามความสามารถของแตละบุคคลและ
พิจารณาใหมีการรับรองวุฒิการศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ตองปฏิบัติงานรวมกับภาครัฐและเอกชนตามความ

เหมาะสม  รวมทั้งมีความเปนสากลสามารถทํางานรวมกับองคกรระหวางประเทศได 
 

/๑.๔  การบรหิาร... 
 



- ๒ - 
  
  ๑.๔  การบริหารจัดการศึกษา  ยึดถือความรวมมือกันระหวางเหลาทัพ  การใช
ทรัพยากรและความชํานาญทางวิชาการรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  รวมถึงการแสวงหาความ
รวมมือทางวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกับสถานศึกษาอื่น ๆ  ทั้งภาครัฐ  เอกชน  และตางประเทศ 
  ๑.๕  เพื่อจัดการศึกษาของกองทัพใหเปนไปตามมาตรฐานที่กองทัพตองการ  และใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับอยางตอเนื่อง 
  ๑.๖  เพื่อนําผลการศึกษาของกําลังพลทุกหลักสูตรมาพิจารณาประกอบในการเลื่อนยศ
เล่ือนตําแหนง  และจัดการกําลังพลใหตรงกับความสามารถของแตละบุคคล  รวมทั้งใหพิจารณาสนับสนุนผู
ที่ปฏิบัติหนาที่ครู  อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาของกองทัพ  ไดดํารงตําแหนงที่กาวหนาตออาชีพรับ
ราชการอยางสมเกียรติและฐานะ  เพื่อสรางแรงจูงใจใหกําลังพลที่มีความรูความสามารถไดหมุนเวียนปฏิบัติ
หนาที่ครู  อาจารย  และผูบริหารสถานศึกษาของกองทัพ 
 ๒.  นโยบาย 
  ๒.๑   หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   ๒.๑.๑   ใหมีการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหกําลังพล
ของกองทัพ  มีอุดมการณและคุณลักษณะของทหารอาชีพ  มีความรับผิดชอบตอหนาที่  มีความเปนผูนําเห็น
แกประโยชนสวนรวม  เปนคนดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 
   ๒.๑.๒   ใหพัฒนารูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลาย  เหมาะสมกับการ
พัฒนากําลังพลใหเปนผูมีสติปญญา  มีวิสัยทัศน  มีความคิดริเร่ิม  คิดเปน  ทําเปน แกไขปญหาเปนพึ่งตนเอง
ได  สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีความอดทน  อดกล้ัน  เปนผูใฝรูอยูเสมอ  ตลอดจนสามารถสรางองค
ความรูใหมได 
   ๒ .๑ .๓   ใหจัดทําแผนพัฒนาการศึกษากําลังพล   กําหนดวิธีการติดตาม
ประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร  เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป  พรอมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานดังกลาวทุกสิ้นปงบประมาณ 
   ๒.๑.๔  สนับสนุน  สงเสริม  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให

เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  หลักนิยมทางทหาร  วิชาการทหาร  และ
ระบบการศึกษาที่ไดมาตรฐาน  สามารถนําไปเทียบโอนหนวยการเรียนกับสถานศึกษาของพลเรือนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศได  โดยเนนการใหความรู  ประสบการณ  และการฝกอบรมที่ตองนําไปใชในการ
ยุทธรวม  การยุทธผสม  และการปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไมใชสงคราม 
  ๒.๒  การพัฒนาสูองคการแหงการเรียนรู 
 

/๒.๒.๑  พัฒนากองทัพ... 
 



- ๓ – 
 

   ๒.๒.๑  พัฒนากองทัพใหเปนองคการบริหารแนวใหมที่สนับสนุนการเรียนรู
ของกําลังพลแตละคนมีการถายทอดความรูระหวางบุคคลและหนวยงานทั้งในและนอกกองทัพ  สงเสริม
พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลในทุกระดับใหมีความคิดอยางเปนระบบ  เสริมสรางการทํางานที่
แลกเปลี่ยนวิสัยทัศนรวมกันอยางตอเนื่อง  มีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการแขงขันใหทันสมัยกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงและลดขั้นตอนการปฏิบัติตลอดจนกฎระเบียบที่ไมจําเปน 
   ๒.๒.๒  สนับสนุน  สงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เสริมสรางศักยภาพของ
กําลังใหรักการเรียนรู  การทํางานเปนหมูคณะ  มีความคิดที่สมเหตุผลในเชิงสรางสรรค  รวบรวมแลกเปลี่ยน
และวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ  สามารถนําความรูมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
   ๒.๒.๓  สนับสนุน  สงเสริม  ปรับปรุง  และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให
สอดคลองกับความตองการการใชกําลังพลของกองทัพ  ใหสามารถสรางผูนําที่รับฟงความคิดที่แตกตางและ
หลากหลายของผูอ่ืน  มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชา  มีวิสัยทัศน
ที่กวางไกลและเปนผูมีความคิดอยางเปนระบบเชิงบูรณาการ 
   ๒.๒.๔  สนับสนุน  สงเสริมใหกําลังพลของกองทัพมีขีดความสามารถทาง
เทคโนโลยี  เพื่อแสวงหาความรูและสามารถจัดทําฐานขอมูลที่มีอยูเขาสูระบบอยางมีประสิทธิภาพ  มีการ
พัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรและภาษาตางประเทศ 
   ๒.๒.๕  สนับสนุน  สงเสริมการพัฒนาระบบสํานักหอสมุดและแหลงรวบรวม
ความรูที่ทันสมัย  มีระบบสืบคนขอมูล  สรางเครือขายกับสถานศึกษาตาง ๆ  ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
พรอมทั้งพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเองใหสามารถเชื่อมโยงกันทั้งระบบ  เพื่อเปนแหลงการเรียนรูตลอด
ชีวิตของกําลังพล 
  ๒.๓  การจัดระบบการศึกษา 
   ๒.๓.๑   ใหตระหนักถึงความสําคัญในการใหการศึกษาแกกําลังพลดวยการจัด
ใหมีระบบการศึกษาที่ไดมาตรฐาน  สอดคลองกับแผนพัฒนากองทัพ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๒  และกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ   ซ่ีงออกตามความใน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
ดังกลาว  รวมถึงแนวทางการปฏิบัติดานการศึกษาอื่น ๆ  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ 
   ๒.๓.๒  ใหมีการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐาน  ระดับอาชีวศึกษา  ระดับปรญิญา
ตรี  ระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรการผลิตและหลักสูตรเพิ่มพูนความรูทั้งหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ  
และหลักสูตรอื่น ๆ  ของกองทัพใหแกกําลังพล  คํานึงถึงประโยชนที่กําลังพล  และหนวยจะไดรับโดยให
ความสําคัญกับความรูดานการทหาร  ภาษาไทย  ประวัติศาสตร  การเมือง  การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย  ตลอดจนคุณธรรม  จริยธรรม  และศาสนา  
ในเนื้อหาที่เหมาะสม  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีคุณคา 

/๒.๓.๓  ใหปรับปรุง... 
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   ๒.๓.๓  ใหปรับปรุงระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ  ใหมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพสูงขึ้น  เพื่อใหกําลังพลของกระทรวงกลาโหมมีพื้นฐานความรูเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่และ
บริหารงานหนวยในระดับสูงขึ้นไดและมีมาตรฐานเดียวกัน 
   ๒.๓.๔  ใหคํานึงถึงมาตรฐานทางทหาร  ความเปนสากลในดานการศึกษาและ
การเทียบโอนผลการศึกษาระหวางสถาบันที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันหรือคลายคลึงกัน  ทั้งในและ
นอกกองทัพ  เพื่อประโยชนในการเทียบโอนผลการศึกษา 
   ๒.๓.๕  ใหจัดระบบการศึกษาสําหรับผูบังคับบัญชาหนวยและฝายอํานวยการ
ทุกระดับ  โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตรทหาร  หลักนิยมทางทหารของกองทัพไทยและ
ความสามารถในการยุทธรวม  ยุทธผสม  รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ  ที่จะตองประสานการปฏิบัติทั้ง
สามเหลาทัพ  และมิตรประเทศ 
   ๒.๓.๖  พิจารณาจัดใหมีระบบคลังสมองของหนวยและสถานศึกษาในระดับที่
เหมาะสม  โดยระดมความคิดจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน  เพื่อใหมีการพัฒนาความรูทาง
วิชาการ  ประสบการณ  ความรูทางยุทธศาสตร  และหลักนิยมของกองทัพไทยอยางตอเนื่อง 
  ๒.๔  การบริหารการศึกษา 
   ๒ .๔ .๑    จัดใหมีหนวยรับผิดชอบงานของสภาการศึกษาวิชาการทหาร
กระทรวงกลาโหม  เพื่อทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษากระทรวงกลาโหม  
วิเคราะห  วิจัย  และรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา  การศึกษาเฉพาะทาง  การเทียบโอนหนวย
การศึกษา  การดําเนินงานเกี่ยวกับใบประกอบอาชีพครู  อาจารยของกองทัพ  รวมทั้งการติดตามประเมินผล  
ผูสําเร็จการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๒ .๔ .๒   สนับสนุน   สงเสริมใหสรางเครือขายประสานความรวมมือกับ
สถานศึกษาอื่นในกองทัพ  นอกกองทัพ  ในประเทศและตางประเทศ  โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ  อาจารย  
นักวิชาการ  หลักสูตร  การวิจัย  และทุนการศึกษา – วิจัย   เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษาและวิชาการ
ของกองทัพ 
   ๒.๔.๓  สนับสนุน  สงเสริมใหมีความพรอมและสามารถจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับกิจการทหาร  ความมั่นคง  และการบริหาร
ทรัพยากรเพื่อปองกันประเทศและการพัฒนาศักยภาพของกําลังพล 
   ๒.๔.๔  สนับสนุน  สงเสริมใหมีความคลองตัวในการบริหารดานวิชาการงาน
กําลังพล  การเงิน  และใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงสอดคลองกับภารกิจของหนวย
อยางเหมาะสม 
 

/๒.๔.๕  ใหกาํหนด... 
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   ๒.๔.๕  ใหกําหนดคุณสมบัติของผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมชัดเจน  
และวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมกับระดับของสถานศึกษา  โดยจัดใหมีระบบการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา  
เพื่อคุณภาพของการบริหารงาน  และการจัดการศึกษา 
   ๒.๔.๖  สนับสนุน  สงเสริมใหมีกระบวนการผลิต  การพัฒนาและดํารงรักษา  
ครู  อาจารย  นักวิชาการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ใหปฏิบัติงานในกองทัพไดยืนนาน  และมีระบบการ
ประเมินคากําลังพลที่ปฏิบัติงานดานการศึกษาอยางชัดเจน  เปนธรรม  และมีคาตอบแทนที่เหมาะสม 
   ๒.๔.๗  สนับสนุน  สงเสริมใหใฝหาความเปนเลิศทางวิชาการ  การวิจัย  การ
บริหารงานวิจัยในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  และเพิ่มแหลงเงินทุนสนับสนุนการวิจัย  และการสราง
เสริมความรูในสาขาวิชาตาง ๆ  ตามภารกิจ  เพื่อการพัฒนาหนวย  กองทัพ  และประเทศ 
  ๒.๕  คุณภาพการศึกษา 
   ๒.๕.๑  เรงรัดดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สถานศึกษากระทรวงกลาโหม  ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม  (เฉพาะ)  ที่  ๓๖/๔๔  ลงวันที่  ๒๐  มีนาคม  ๒๕๔๔  
และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ตลอดจนแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อกํากับดูแลและดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย 
   ๒ .๕ .๒   ให มี การดํ า เนิ นการประกันคุณภาพภายในของสถานศึ กษา

กระทรวงกลาโหมทุกขั้นตอน  เนนการประสานงาน  การมีสวนรวมของกําลังพลทุกฝาย  และใหมีการเตรียม
ความพรอมเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก  ในเวลาที่กําหนดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ               
พ.ศ.๒๕๔๒ 
   ๒.๕.๓  ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหเรียบรอยกอน
เร่ิมปการศึกษาใหมของทุกป  พรอมทั้งเสนอแนวทางหรือแผนงานในการปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาปการศึกษาตอไปตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและหนวยงานที่เกี่ยวของ  รวมทั้งใหมีการเผยแพร
ขอมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ไมเปนความลับของทางราชการตอสาธารณชน 
   ๒.๕.๔  สนับสนุน  สงเสริมใหมีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสถานศึกษาในกองทัพและนอกกองทัพ  เพื่อติดตามความกาวหนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ความรวมมือชวยเหลือ  และการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล 
   ๒.๕.๕  ใหจัดทําระเบียบการวัดและการประเมินผลการศึกษาในแตละหลักสูตร
ใหเปนไปตามระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน  และใหมีการประเมินผลการเรียนรู
ตามสภาพจริงที่ครอบคลุมดานสติปญญา  เจตคติ  ทักษะ  และบุคลิกภาพ 
 

/๒.๖  การใชประโยชน... 
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  ๒.๖  การใชประโยชนจากการศึกษา 
   ๒.๖.๑   สนับสนุน  สงเสริม  ใหกําลังพลเขารับการศึกษาตอในหลักสูตรตาง ๆ  
ในสถานศึกษาของกองทัพ  นอกกองทัพ  ในประเทศและตางประเทศ  โดยพิจารณาถึงความรู  ความสามารถ  
ความพรอมที่จะเขารับการศึกษาตอ  ตามโอกาสและความเหมาะสม  เพื่อที่จะไดนําความรูและประสบการณ
มาใชในการปฏิบัติงานใหกองทัพไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   ๒.๖.๒  ใหใชความรูตามคุณวุฒิการศึกษาและผลการศึกษาของกําลังพลในการ
บรรจุลงในตําแหนงหรือมอบหมายงานในหนาที่  เพื่อใหกําลังพลสามารถปฏิบัติงานไดตรงตามความรู
ความสามารถที่ไดศึกษามา  และเพื่อประโยชนของหนวยงานและกองทัพ 
   ๒.๖.๓  สนับสนุน  สงเสริมใหขาราชการผลิตและเผยแพรผลงานวิจัย  ตํารา
บทความทางวิชาการที่ไมเปนความลับทางราชการ  และใชผลงานทางวิชาการที่ผลิตออกมาประยุกตใชให
เกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงานและกองทัพ 
   ๒.๖.๔  สนับสนุน  สงเสริมใหครู  อาจารย  และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ  
ใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการ  และมีความเจริญในอาชีพที่เทาเทียมกับกําลังพลอื่น ๆ  
โดยจัดใหมีระบบการหมุนเวียนกําลังพลอยางเหมาะสม 
   ๒.๖.๕  สงเสริมการถายทอดความรู  และเทคโนโลยีทางทหารที่มิใชความลับ
ทางราชการทหารแกสถานศึกษานอกกองทัพและภาคเอกชน  เพื่อนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
กองทัพและประเทศชาติตอไป 
 ๓.  ใหเรงรัดพัฒนากําลังพลในดานการศึกษาตามนโยบายนี้  และรายงานผลการดําเนินงาน
ตอกระทรวงกลาโหม  ภายใน  ๓๐  วันของทุกสิ้นปงบประมาณ 
 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ส่ัง             ณ             วันที่          ๒๐          กรกฎาคม             พ.ศ.๒๕๔๕ 
 
  (ลงชื่อ) พลเอก   ชวลิต    ยงใจยุทธ 
                                (ชวลิต    ยงใจยุทธ) 
                       รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 



 
( สําเนา ) 

 
 
 
 
 

 
 

คําส่ังกองทพัไทย 

(เฉพาะ) 

ที่ ๕๕/๕๑ 

เร่ือง   นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย 

    

 ๑. กลาวทั่วไป 

      ๑.๑ กองทัพไทย มีภารกิจที่สําคัญยิ่งในการจัดเตรียมกําลังกองทัพไทย การปองกัน

ราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเปนการ             

เตรียมความพรอมใหกับกําลังพลของกองทัพใหสามารถปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย              

ความมั่นคงแหงชาติ และสอดคลองกับยุทธศาสตรการปองกันประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ                  

จึงมีความจําเปนตองพัฒนากําลังพลใหมีทักษะ  ความรูความสามารถ  และเสริมสรางทัศนคติ                    

ในความเปนทหารอาชีพ พรอมทั้งปลูกฝงอุดมการณของความรักชาติ 

  ๑.๒ นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย  ไดกําหนดข้ึน  เพื่อใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .๒๕๔๒  และที่แก ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ .ศ .๒๕๔๕  

พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  นโยบายดานการศึกษา กระทรวงกลาโหม นโยบาย

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการฝก – ศึกษา กองทัพไทย พ.ศ.๒๕๔๙  พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑ               

และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ และแผนแมบทการปรับปรุงโครงสราง 

กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐ 

๒.  วัตถุประสงค  

        ๒.๑ เพื่อใหระบบการศึกษาของกองทัพไทย มุงไปสูการเตรียมความพรอมดานกําลังพล                    

ใหสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ที่รับผิดชอบ ไดอยางมีประสิทธิภาพ     

 

 

 

/ ๒.๒ เพื่อพฒันา . . . 
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        ๒.๒ เพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ  และยกระดับการศึกษาของกําลังพล                   

ใหมีความรูดานการทหาร รวมทั้งวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ โดยมีมาตรฐานทางวิชาการเทียบเทาหรือสูงกวา 

การศึกษาของภาครัฐหรือภาคเอกชน 

  ๒.๓ เพื่อใหเกิดความรวมมือและมีการบูรณาการดานการศึกษา ในสถาบันการศึกษา

ของกองทัพไทย โดยหลักสูตรการศึกษาทางทหาร ตองมีองคความรูที่สอดประสานและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 ๓. นโยบายทั่วไป 

        ๓.๑ พัฒนากําลังพลใหมีลักษณะอันพึงประสงค ในการรักการเรียนรู คิดเปน ทําเปน 

สามารถแกไขปญหางานที่ รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความเปนผูนําเเสียสละ  มีวินัย                    

มีจิตวิญญาณของความเปนทหารอาชีพ กลาหาญ ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล     

ตลอดจนตองปลูกฝงอุดมการณและความรักชาติ รวมทั้งยึดถือแนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง  

         ๓.๒ มุงปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและหลักสูตรตาง ๆ ใหสามารถ             

สรางกําลังพลของกองทัพไทย ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยกําหนดและออกแบบหลักสูตร                 

ใหสอดคลองกับภารกิจของกองทัพไทย และใหเปดการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน

ตามภารกิจ รวมทั้งใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดความทันสมัย              

และนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม   

  ๓.๓ พัฒนากองทัพไทยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน สงเสริมการเรียนรู

ของกําลังพลทุกระดับ มีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย            

ในการเรียนรู การบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหกาวทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคม   

  ๓.๔ ใหสวนราชการดานการศึกษาของกองทัพไทย มีการบูรณาการดานการศึกษา            

ในแตละหลักสูตร โดยใหสามารถเทียบเคียงมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาในแตละระดับระหวาง               

เหลาทัพได และสงเสริมใหใชทรัพยากรทางดานการศึกษารวมกัน ในการพัฒนากําลังพลใหเกิดประโยชนสูงสุด  

  ๓.๕ ใหมีระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กองทัพไทยตองการ                 

และมีการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับอยางตอเนื่อง  ตาม พ .ร .บ .  การศึกษาแหงชาติ                    

และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

  ๓.๖ ใหนําผลการศึกษาของกําลังพล มาประกอบการพิจารณาการบรรจุ แตงต้ัง  

และเล่ือนตําแหนง เพื่อการบริหารจัดการกําลังพลใหตรงกับความรู ความสามารถ ของแตละบุคคล รวมทั้ง

พิจารณาสนับสนุนผูที่ปฏิบัติหนาที่ครู อาจารย และผูบริหารสถาบันการศึกษา โดยจะตองกําหนดแนวทาง

รับราชการ ใหมีความกาวหนาเหมาะสมและชัดเจน เปนรูปธรรม   

 

 

 

/ ๔.  นโยบายเฉพาะ . . . 
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 ๔. นโยบายเฉพาะ 

  ๔.๑ การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา 

   ๔.๑.๑ การปรับปรุงระบบการศึกษา ตองคํานึงถึงคุณภาพและความเปน

มาตรฐานทางการศึกษา เพื่อความเปนสากลทางวิชาการ โดยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสม               

กับการเปล่ียนแปลงทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หลักนิยมทางทหาร และวิชาการทหาร สามารถ               

นําไปเทียบโอนหนวยการเรียนกับสถานศึกษาของพลเรือนทั้งในประเทศและตางประเทศได โดยเนน            

การใหความรู ประสบการณ และการฝกอบรมที่ตองนําไปใชในการปฏิบัติการรวม การยุทธผสม                    

และการปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไมใชสงคราม 

   ๔.๑.๒ พัฒนาระบบการศึกษาใหมีเอกภาพ ลดความซ้ําซอน เพื่อใหกําลังพล 

มีพื้นฐานความรูในการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่และบริหารงานในระดับที่สูงข้ึน และ                  

เปนมาตรฐานเดียวกัน   

   ๔.๑.๓ จัดใหมี การ ศึกษาในระ ดับพื้ นฐาน  ระ ดับป ริญญาต รี  ระ ดับ

บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรเพิ่มพูนความรู  และหลักสูตรการผลิต                    

รวมทั้งหลักสูตรอ่ืน ๆ ของกองทัพไทยใหแกกําลังพล โดยคํานึงถึงประโยชนที่กําลังพลและทางราชการจะไดรับ   

   ๔.๑.๔ การสงเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาตางประเทศ โดยใหผูเขารับ

การศึกษาในหลักสูตรตาง  ๆ  ไดมีการเ รียนการสอนภาษาตางประเทศ  ตามความเหมาะสม                    

และมีความสําคัญตอทางราชการ  

   ๔.๑.๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา เพื่อเปนการ

พัฒนากําลังพลใหมีความรู ความสามารถ โดยดําเนินการ ดังนี้ 

    ๔.๑.๕.๑ การอบรมกําลังพลใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และสงเสริมใหบุคลากรไดรับการเรียนรูจากส่ืออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)   

    ๔.๑.๕.๒ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประกอบการเรียนการสอน

ในหองเรียน 

    ๔.๑.๕.๓ การสงเสริมกําลังพลใหได รับการศึกษาดานเทคโนโลยี

สารสนเทศในระดับสูง และสามารถถายทอดความรูใหกับกําลังพลอื่น ๆ ได ในโอกาสตอไป   

   ๔.๑.๖ จัดใหมี ระบบการศึกษาสําห รับผูบ ริหารและฝายอํานวยการ               

ทุกระดับ เขารับการศึกษา อบรม ดูงาน เพิ่มเติมวิสัยทัศน ประสบการณ องคความรูทางการปกครอง                

และการบริหาร โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ ยุทธศาสตรทหาร หลักนิยมทางทหาร

ของกองทัพไทยและขีดความสามารถในการวางแผนและการปฏิบัติการรวม การยุทธผสม รวมทั้งการ

ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่จะตองมีการประสานการปฏิบัติระหวางเหลาทัพ กห.มิตรประเทศ สวนราชการ

พลเรือนและภาคเอกชน    

/ ๔.๑.๗  พิจารณา . . . 
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   ๔.๑.๗ พิจารณาจัดใหมีระบบคลังสมองของหนวยและสถานศึกษาตามความ

เหมาะสม โดยระดมความคิดจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหมีการพัฒนาความรู  

ทางวิชาการ  ความรูทางยุทธศาสตรและหลักนิยมของกองทัพไทยอยางตอเนื่อง 

  ๔.๒ การพัฒนาสูองคกรแหงการเรียนรู 

   ๔.๒.๑ พัฒนากองทัพไทยใหเปนองคกรบริหารแนวใหม ตาม พ.ร.ฎ.วาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา๑๑ ที่สนับสนุนการเรียนรูของกําลังพล 

สงเสริมพัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลในทุกระดับใหมีความคิดอยางเปนระบบ และสามารถแขงขัน

กับกระแสการเปล่ียนแปลง รวมทั้งลดข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 

และคําส่ัง ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา  

   ๔.๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพของกําลังพล             

โดยการสรางจิตสํานึกของการเรียนรู การทํางานเปนหมูคณะ มีความคิดที่สมเหตุสมผลเชิงสรางสรรค  

สรางวิสัยทัศน และปรับเปล่ียนทัศนคติของกําลังพล ใหมีความรูความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา 

สามารถนําความรูมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม  

   ๔.๒.๓ พัฒนาใหกําลังพลมีขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศ               

เพื่อแสวงหาความรูและพัฒนารูปแบบฐานขอมูลใหสามารถเขาสูระบบไดอยางสะดวก และมีประสิทธิภาพ 

   ๔.๒.๔ สรางระบบการมีสวนรวมของกําลังพล เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู

ซึ่งกันและกัน เรียนรูการทํางานเปนทีม ระหวางผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา เพื่อให

บรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

   ๔.๒.๕ สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาระบบสํานักหอสมุดและแหลงรวบรวมความรู

ที่ทันสมัย  มีระบบสืบคนขอมูล  สรางระบบเครือขายติดตอกับสถานศึกษาตางๆ  ทั้งในประเทศ                    

และตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง ใหสามารถเช่ือมโยงกันไดทั้งระบบ เพื่อเปน

แหลงเรียนรูตลอดชีวิตของกําลังพล  

  ๔.๓ การบริหารการศึกษา 

   ๔.๓.๑ ใ ห มี ห น ว ย ดํ า เ นิ น ก า ร ด า น ก า ร ศึ ก ษ า รั บ ผิ ด ช อบ ง าน ขอ ง                    

สภาการศึกษาวิชาการทหารกระทรวงกลาโหม เพื่อทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย

การศึกษากระทรวงกลาโหม วิเคราะห วิจัย และรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา            

เฉพาะทาง การเทียบโอนหนวยการศึกษา การอนุมัติหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพอาจารย รวมทั้ง               

การติดตามประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ        

 

 

 

/ ๔.๓.๒  ใหหนวย . . . 
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   ๔.๓.๒ ใหหนวย รับผิดชอบดานการศึกษาของกองทัพไทย  ประสาน                   

ความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ นอกกองทัพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับ  

อาจารย นักวิชาการ หลักสูตรการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และทุนการศึกษา – วิจัย เพื่อประโยชนในการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยและวิชาการของกองทัพ   

   ๔.๓.๓ ใหหนวยรับผิดชอบดานการศึกษาของกองทัพไทย เตรียมความพรอม

ใหสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สําหรับกําลังพล ตลอดจนประชาชน           

ที่สนใจ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับ กิจการทหาร ความมั่นคง การปกครองและการบริหารทรัพยากรเพื่อการ

ปองกันประเทศ และการพัฒนาศักยภาพของกําลังพลในกองทัพไทย  

   ๔.๓.๔ ใหมีการวางแผนและจัดทํางบประมาณดานการศึกษา โดยสอดคลอง

กับแผนงานการศึกษาของกองทัพไทย  และยุทธศาสตรการปองกันประเทศ  

   ๔.๓.๕ ใหการสนับสนุน สงเสริมกระบวนการผลิต การพัฒนาและดํารงรักษา            

ครู อาจารย นักวิชาการ บุคลากรดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันในกองทัพไทย             

ไดยืนนาน  และมีระบบการประเมินคากําลังพลที่ปฏิบั ติงานดานการศึกษาที่ชัดเจน  เปนธรรม                    

และมีคาตอบแทนท่ีใกลเคียงกับสถานศึกษาอ่ืนนอกกองทัพไทย 

  ๔.๔ คุณภาพการศึกษา 

   ๔.๔.๑ ใหสถาบันการศึกษาของกองทัพไทยดําเนินการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ตามคําส่ังกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ และมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกํากับดูแล และ

ดําเนินการใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ พ.ศ.๒๕๕๐  

   ๔.๔.๒ ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา              

ใหเรียบรอย กอนเร่ิมปการศึกษาใหมของทุกป พรอมทั้งเสนอแนวทางหรือระบบงานในการปรับปรุง               

และพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นและหนวยงาน             

ที่เกี่ยวของ 

   ๔.๔.๓ ใหมีการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละหลักสูตร ใหเปนไปตาม

ระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน โดยสอดคลองกับกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาของกองทัพ 

 

 

 

 

/ ๔.๕  การใชประโยชน . . . 
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  ๔.๕ การใชประโยชนจากการศึกษา 

   ๔.๕.๑ สนับสนุน สงเสริมใหกําลังพลเขารับการศึกษาตอในหลักสูตรตาง ๆ    

ในสถานศึกษาของกองทัพไทยและนอกกองทัพไทย ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยพิจารณาถึงความรู  

ความสามารถ หนาที่ความรับผิดชอบตามสายงานที่ปฏิบัติอยู และความพรอมที่จะเขารับการศึกษา              

ตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อจะไดนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดตรงตาม

ตําแหนงหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  

   ๔.๕.๒ ใหพิจารณานําความรูตามคุณวุฒิการศึกษาและผลการศึกษา                

ของกําลังพลในการบรรจุลงตําแหนงหรือมอบหมายงานในหนาที่ เพื่อใหกําลังพลสามารถปฏิบัติงานได         

ตรงตามความรูและความสามารถที่ไดศึกษามา เพื่อประโยชนของหนวยงานและกองทัพไทย 

   ๔.๕.๓ สนับสนุน สงเสริมให ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ  

ใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการ และมีความเจริญเติบโตในอาชีพที่ดีข้ึน โดยจัดใหมี

ระบบหมุนเวียนกําลังพลอยางเหมาะสม ระหวางกําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ ผูบังคับหนวย อาจารย                    

และฝายอํานวยการ 

   ๔.๕.๔ สนับสนุน สงเสริมการถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการทหาร           

ที่มิใชความลับของทางราชการทหารแกสถานศึกษานอกกองทัพไทยและภาคเอกชน เพื่อนําไปประยุกตใช          

ใหเกิดประโยชนตอกองทัพไทยและประเทศชาติตอไป 

  ๔.๖ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

   ๔.๖.๑ จัดการศึกษาหลักสูตรทางทหารระดับสูง เพื่อตอบสนองกองทัพไทย  

ทั้งในดานการปองกันประเทศและการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพในทุกภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

ในทุกสถานการณ และภัยคุกคามที่อาจเกิดข้ึนทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยเนนหนักในดานการศึกษา

ระดับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรทหารและสถานการณโลกที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของชาติในดานตาง ๆ 

รวมทั้งใหความสําคัญตอปญหาของชาติทั้งในดานความม่ันคง และการพัฒนาประเทศ 

   ๔.๖.๒ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทํา

เอกสาร ตํารา คูมือการฝกการปฏิบัติการรวมทางทหารและรวม/ผสม ทางดานยุทธศาสตร ยุทธการ                   

ตลอดจนปรับปรุงวิธีการดําเนินการวิจัยและพัฒนา หลักนิยมการปฏิบัติการรวมของกองทัพไทยใหสามารถ

ปฏิบัติไดจริง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ 

   ๔.๖.๓ พัฒนารูปแบบการศึกษาใหกําลังพลไดใชความคิดริเร่ิมของตนเอง  

โดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นในรูปแบบการสัมมนาเชิงวิชาการ สนับสนุนสงเสริมการจัดทําเอกสารวิจัย

สวนบุคคล ในเร่ืองที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาโครงสรางกองทัพไทยใหทันสมัย  รวมทั้งการสนับสนุน

การปฏิบัติการรวม   

 

/ ๔.๖.๔  พัฒนารูปแบบ . . . 
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   ๔.๖.๔ พัฒนารูปแบบหลักสูตรการศึกษา โดยมุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษา            

มีขีดความสามารถตามวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ   

    ๔.๖.๔.๑ สามารถเปนผูนําในระดับยุทธศาสตรได 

    ๔.๖.๔.๒ มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรในดานตาง ๆ              

เพื่อรองรับยุทธศาสตรการปองกันประเทศที่กาํหนด 

    ๔.๖.๔.๓ มีขีดความสามารถในการใหขอเสนอแนะดานบทบาท            

ของกองทัพกับการกําหนดปจจัยพลังอํานาจแหงชาติ และนโยบายความมั่นคง   

    ๔.๖.๔.๔ สามารถวิ เคราะหภัยคุกคามและสถานการณโลกที่มี

ผลกระทบตอผลประโยชนของชาติได 

   ๔.๖.๕ รั บ ผิ ดชอบ ดํ า เ นิ น ก า รด า นกา รป ร ะกั น คุณภาพกา ร ศึ กษา                    

ของสถานศึกษาในกองทัพไทย และรายงานผลการดําเนินงานประจําปตอผูบัญชาการทหารสูงสุด ใหแลวเสร็จ               

กอนส้ินปงบประมาณ  ผาน  กรมกําลังพลทหาร 

   ๔.๖.๖ กํากับ ดูแลการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตร

เพิ่มพูนความรูในสายงานตาง ๆ ที่หนวยเปดการศึกษา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอการ

เตรียมความพรอมดานบุคลากรใหกับหนวยงาน โดยมีการประเมินผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  

   ๔.๖.๗ พัฒนาการวัดและประเมินผลการศึกษาหลักสูตรตางๆ ใหมีความ

ทันสมัยเปนมาตรฐานสากล สอดคลองกับระบบการศึกษาในปจจุบันและอนาคต  

   ๔.๖.๘ ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ วิธีการในการคัดเลือกกําลังพล

ของกองทัพไทย เพื่อจัดสงหรืออนุญาตใหลาไปศึกษา ณ สถานศึกษาทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ 

ใหมีความรัดกุมและดําเนินการดวยความเขมงวด โดยพิจารณาใหเขารับการศึกษาในสถานศึกษา                 

ที่เหมาะสม 

   ๔.๗ กองทัพบก 

   ๔.๗.๑ พัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพบก เพื่อใหกําลังพลไดมีความรู 

ความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองภารกิจ ๕ ประการ คือ การปองกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน, 

การรักษาความสงบเรียบรอยในประเทศ, การพัฒนาประเทศ และปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ  ทางทหารที่มิใชสงคราม 

   ๔.๗.๒ หลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตองมีความสอดคลองกับ 

หลักนิยมการปฏิบัติการรวมกองทัพไทย หลักนิยมของกองทัพบก สภาพแวดลอมและเทคโนโลยีการรบ  

ทางภาคพื้นสมัยใหม 

 

 

/ ๔.๗.๓  สนับสนุน . . . 
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   ๔.๗.๓ สนับสนุนกําลังพลในแตละหนวย/เหลาสายวิทยาการไดมีโอกาส              

เขารับการศึกษาทางวิชาการ และการฝกศึกษาทางทหาร ตามแนวทางรับราชการของกองทัพบก  

   ๔.๗.๔ สนับสนุนการประสานประโยชน ดานการศึกษารวมกันระหวาง

กองบัญชาการกองทัพไทย  และเหลาทัพอ่ืนๆ  หรือมิตรประเทศ  เพื่อให เกิดความรวมมือ  และ            

ความสัมพันธอันดี สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของหนวย  

  ๔.๘ กองทัพเรือ 

   ๔.๘.๑ พัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพเรือ เพื่อใหกําลังพลของกองทัพเรือ

ไดมีความรูความสามารถในวิชาชีพทหารเรือ มีความเช่ียวชาญเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารเรือ

สมัยใหม  

   ๔.๘.๒ หลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตองมีความสอดคลองกับ 

หลักนิยมการปฏิบัติการรวมกองทัพไทย หลักนิยมของกองทัพเรือ สภาพแวดลอม และเทคโนโลยีการรบ         

ทั้ง ๓ มิติ ของกองทัพเรือ  

   ๔.๘.๓ สนับสนุนกําลังพลใน พรรค/เหลา สายวิทยาการ ไดมีโอกาสเขารับ

การศึกษาตามแนวทางรับราชการของกองทัพเรือทุกระดับช้ัน 

   ๔.๘.๔ สนับสนุนการประสานประโยชน ดานการศึกษารวมกันระหวาง

กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพอ่ืนๆ หรือมิตรประเทศ เพื่อใหเกิดความรวมมือ และความสัมพันธ

อันดี สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของหนวย  

  ๔.๙ กองทัพอากาศ 

   ๔.๙.๑ พัฒนาระบบการ ศึกษาของกองทัพอากาศ  เพื่ อ ให กํ า ลั งพล                    

ของกองทัพอากาศ ไดมีความรูความสามารถในวิชาชีพทหารอากาศ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะเก่ียวกับ

เทคโนโลยีอวกาศและการบิน ตลอดจนการรบทางอากาศสมัยใหม 

   ๔.๙.๒ หลักสูตรของสถาบันการศึกษาทุกระดับ ตองมีความสอดคลองกับ 

หลักนิยมการปฏิบัติการรวมกองทัพไทย หลักนิยมของกองทัพอากาศ สภาพแวดลอม และเทคโนโลยี           

ทางอากาศยานที่เปล่ียนแปลงไป 

   ๔.๙.๓ สนับสนุนกําลังพลในเหลาสายวิทยาการ ไดมีโอกาสเขารับการศึกษา

ตามแนวทางรับราชการของกองทัพอากาศทุกระดับช้ัน  

 

 

 

 

/ ๔.๙.๔  สนับสนุน . . . 
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   ๔.๙.๔ สนับสนุนการประสานประโยชน ดานการศึกษารวมกันระหวาง

กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพอ่ืนๆ หรือมิตรประเทศ เพื่อใหเกิดความรวมมือ และความสัมพันธอันดี 

สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของหนวย  

 ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

                        3ส่ัง        ณ        วันที่       ๑๘       เมษายน        พ.ศ.๒๕๕๑ 
 

            ( ลงชื่อ ) พล.อ. บุญสราง   เนียมประดิษฐ      
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พล.อ. ............................... ตรวจ ..........เม.ย.๕๑ 

พล.อ.อ. …………..………. ตรวจ ..........เม.ย.๕๑ 
คําส่ังกองทัพไทย เร่ือง นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย 









- สําเนา - 

 
 
 
 
 
 

คําส่ังคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย 
เฉพาะ) (

ท่ี   ๑/๕๒ 
เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษา 

ของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป 
_____________________ 

 

 เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายและกลไกการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา

สถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหมเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงใหดําเนินการดังนี้ 
 ๑. ยกเลิกคําส่ังคณะกรรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ท่ี  ๐๑/๔๔  
ลง ๑๕ มี.ค.๔๔ 
 ๒. แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ  ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบดวย 
  ๒.๑ รอง ผบ.สปท.  หัวหนาคณะทํางาน 
  ๒.๒ ผูแทน กพ.ทหาร  ผูทํางาน 
  ๒.๓ ผูแทน กพ.ทร.  ผูทํางาน  
  ๒.๔ ผูแทน กพ.ทอ.  ผูทํางาน 
  ๒.๕ ผูแทน ยศ.ทบ.  ผูทํางาน 
  ๒.๖ ผูแทน ยศ.ทร.  ผูทํางาน 
  ๒.๗ ผูแทน สวนบัณฑิตศึกษา รร.สธ.ทบ.  ผูทํางาน 
  ๒.๘ ผูแทน รร.แผนท่ี ผท.ทหาร  ผูทํางาน 
  ๒.๙ ผูแทน รร.จปร.  ผูทํางาน 
  ๒.๑๐ ผูแทน รร.นร.  ผูทํางาน 
  ๒.๑๑ ผูแทน รร.นอ.  ผูทํางาน 
  ๒.๑๒ ผูแทน วพม.  ผูทํางาน 
  ๒.๑๓ ผูแทน วพบ.  ผูทํางาน 
  ๒.๑๔ ผูแทน วพร.  ผูทํางาน 

/ ๒.๑๕ ผูแทน... 



- ๒ - 
 
  ๒.๑๕ ผูแทน วพอ.พอ.  ผูทํางาน 
  ๒.๑๖ ผอ.กมศ.บก.สปท.  เลขานุการคณะทํางาน 
  ๒.๑๗ หน.แผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน กมศ.บก.สปท. ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 
 ๓. ใหคณะทํางานฯ  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  ๓.๑ ดําเนินงานตามนโยบายและกรอบการดําเนินงานท่ีกําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการศึกษา  
กองทัพไทย 
  ๒.๒ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละ
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ตอคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย 
  ๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
  ๓.๔ เผยแพรขอมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาของ
กองทัพตอสาธารณชน 
  ๓.๕ ประสานขอขอมูลคุณภาพการศึกษากับหนวยงานประเมินภายนอก 
  ๓.๖ ดํ า เนินการจั ด ทํ า เอกสาร ท่ี เ กี่ ย วข องกับการประกัน คุณภาพการ ศึกษา

สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
  ๓.๗ หัวหนาคณะทํางานมีอํานาจเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสวนราชการตางๆ ท้ังภายใน 
และภายนอกกระทรวงกลาโหม  เขารวมประชุมในฐานะคณะทํางานรับเชิญไดตามความเหมาะสม 
 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ส่ัง ณ วันท่ี         ๑๙           สิงหาคม    พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 (ลงช่ือ)  พล.อ.  รัชกฤต      กาญจนวฒัน 

    (รัชกฤต     กาญจนวัฒน) 
                เสธ.ทหาร/ประธาน  คศษ.ทท. 

กพ.ทหาร 
 

 

 

 



- สําเนา - 

 
 
 
 
 
 

คําส่ังคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย 
เฉพาะ) (

ท่ี ๒ /๕๒ 
เร่ือง แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษา 

ของกองทัพระดับตํ่ากวาปริญญาตรี 
_____________________ 

เพื่อใหการดําเนินงานตามนโยบายและกลไกการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
สถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหมเปนไปดวยความเรียบรอย  จึงใหดําเนินการดังนี้ 

๑. ยกเลิกคําส่ังคณะกรรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ท่ี ๐๒/๔๔  
ลง ๑๕ มี.ค.๔๔ 

๒. แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ  ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี  ประกอบดวย 

๒.๑ ผช.ผบ.สปท. หัวหนาคณะทํางาน 
๒.๒ ผูแทน กพ.ทหาร ผูทํางาน 
๒.๓ ผูแทน กพ.ทร. ผูทํางาน 
๒.๔ ผูแทน ยศ.ทบ. ผูทํางาน 
๒.๕ ผูแทน ยศ.ทร. ผูทํางาน 
๒.๖ ผูแทน ยศ.ทอ. ผูทํางาน 
๒.๗ ผูแทน รร.ตท.สปท. ผูทํางาน 
๒.๘ ผูแทน รร.ชท.สปท. ผูทํางาน 
๒.๙ ผูแทน รร.แผนท่ี  ผท.ทหาร ผูทํางาน 
๒.๑๐ ผูแทน รร.นส.ทบ. ผูทํางาน 
๒.๑๑ ผูแทน รร.ชุมพลทหารเรือ  ยศ.ทร. ผูทํางาน 
๒.๑๒ ผูแทน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ผูทํางาน 
๒.๑๓ ผูแทน รร.พบ.กศษ.พร. ผูทํางาน 
๒.๑๔ ผูแทน รร.จอ.ยศ.ทอ. ผูทํางาน 

 
/ ๒.๑๕ ผูแทน... 
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๒.๑๕ ผูแทน รร.ดย.ทบ. ผูทํางาน 
๒.๑๖ ผูแทน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. ผูทํางาน 
๒.๑๗ ผูแทน รร.ดย.ทอ.ดย.อย. ผูทํางาน 
๒.๑๘ รอง ผอ.กมศ.บก.สปท. เลขานุการคณะทํางาน 
๒.๑๙ หน.แผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน กมศ.บก.สปท. ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน 

๓. ใหคณะทํางานฯ  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
๓.๑ ดําเนินงานตามนโยบายและกรอบการดําเนินงานท่ีกําหนดข้ึนโดยคณะกรรมการ

ศึกษากองทัพไทย 
๓.๒ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละ

สถาบันการศึกษาของกองทัพ ตอคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย 
๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
๓.๔ เผยแพรขอมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา

ของกองทัพตอสาธารณชน 
๓.๕ ประสานขอขอมูลคุณภาพการศึกษากับหนวยงานประเมินภายนอก 
๓.๖ ดํ า เนินการจัด ทํา เอกสารที่ เกี่ ยวของกับการประกัน คุณภาพการศึกษา

สถาบันการศึกษาของกองทัพ 
๓.๗ หัวหนาคณะทํางานมีอํานาจเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสวนราชการตางๆ  ท้ังภายใน

และภายนอกกระทรวงกลาโหม  เขารวมประชุมในฐานะคณะทํางานรับเชิญไดตามความเหมาะสม 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
 ส่ัง ณ วันท่ี         ๑๙          สิงหาคม    พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 (ลงช่ือ)  พล.อ.  รัชกฤต      กาญจนวฒัน 

    (รัชกฤต     กาญจนวัฒน) 
                เสธ.ทหาร/ประธาน  คศษ.ทท. 

กพ.ทหาร 
 
 



สําเนา 
 
 
 
 
 

    คาํสง่ักระทรวงกลาโหม 
เฉพาะ)  (

ท่ี    ๒๑/๕๓ 
เร่ือง     แตงตงัคณะ่ ้ กรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัการศึกษาของกองทพั 

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

 เพื่อให้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา   เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ  
ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพได้อยางตอเน่ือง ่ ่  
สามารถผลิตและพัฒนากาลังพลได้ตรงตามมาตรฐานท่ีกองทัพต้องการ สอดคล้องกบนโยบายทางด้านํ ั  
การศึกษาของ กห. ตามคาํสัง กห่ .  (เฉพาะ) ท่ี ๓๖/๔๔ ลง ๒๐ มี.ค.๔๔ และคาํสัง กห่ . (เฉพาะ) ท่ี ๒๒๐/๔๕ 
ลง ๒๐ ก.ค.๔๕ 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๙  แหงพระราชบญัญติัการจดัระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม่  
พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให ้
 ๑. ยกเลิกคาํสัง กห ่ (เฉพาะ) ท่ี ๗๒/๔๗ ลง ๑๗ มี.ค.๔๗ และ ท่ี ๓๐๕/๕๒ ลง ๒๕ ก.ย.๕๒ 
เร่ือง แตงตงัคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัการศึ่ ้ กษาของกองทพั 
โดยใหใ้ชค้าํสงัฉบบันีแทน่ ้  
 ๒. แตงตงัคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัการศึกษา่ ้  
ของกองทพั ประกอบดว้ย 
  ๒.๑ ผบ.สปท./เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ รอง  ผบ.สปท. รองประธานกรรมการ (๑) 
  ๒.๓ ผช.ผบ.สปท. รองประธานกรรมการ (๒) 
  ๒.๔ ผูแ้ทน  สป. กรรมการ 
  ๒.๕ ผูแ้ทน  กพ.ทหาร กรรมการ 
  ๒.๖ ผูแ้ทน  ทบ.  จาํนวน  ๒  นาย กรรมการ 
  ๒.๗ ผูแ้ทน  ทร.  จาํนวน  ๒  นาย กรรมการ  
  ๒.๘ ผูแ้ทน  ทอ.  จาํนวน  ๒  นาย กรรมการ 
  ๒.๙ ผูท้รงคุณวฒิุภายนอก  กห.  จาํนวนไมเกน  ่ ิ ๓  คน กรรมการ 
  ๒.๑๐ ผอ.กมศ.บก.สปท. เลขานุการ 
 

/ ๒.๑๑  รอง ผอ.กมศ. ... 
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  ๒.๑๑ รอง ผอ.กมศ.บก.สปท. ผูช้วยเลขานุการ่  
  ๒.๑๒ หน.แผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท. ผูช้วยเลขานุการ่  
 ๓. ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก กห. ให้เป็นไปตามท่ีประธานกรรมการเป็นผูแ้ตงตงั่ ้  และมีวาระ 
การปฏิบติัหนา้ท่ีอยใูนตาํแหนงคราวละไมเกนสองปีนบัแตวนัท่ีไดรั้บการแตงตงั  ผูท่ี้พน้จากตาํแหนงแลว้่ ่ ่ ิ ่ ่ ่้    
อาจไดรั้บการแตงตงัใหมได้่ ่้ อีกไมเกนหน่ึงวาระติดตอกน่ ิ ่ ั  
 ๔. คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
  ๔.๑ พิจารณากาหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ แผนงาน และกากบดูแลกาํ ํ ั รตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัการศึกษาของกองทพั 
  ๔.๒ ให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อ
สถาบนัการศึกษา 
  ๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้  รมว.กห./นายกสภา
การศึกษาวิชาการทหาร ทุกสินปีงบประมาณ้  
  ๔.๔ แต่งตงัคณะอนุกรรมการ้  เพื่อชวยเหลือหรือดาํเนินการท่ีเกยวขอ้งกบการตรวจสอบ่ ี่ ั
และประเมินคุณภาพการศึกษาไดต้ามความเหมาะสม 
  ๔.๕ ติดตอประสานงานกบหนวยงานหรือบุคคลท่ีเกยวขอ้ง่ ั ่ ี่  ทงัภายในและนอก กห้ .  
ไดโ้ดยตรง 
 ๕. ให้สวนราชการในสังกด กห่ ั . สนับสนุนการดาํเนินการของคณะกรรมการฯ ตามท่ี 
ไดรั้บการร้องขอ 
 ทงันี  ตงัแตบดันีเป็นตน้ไ้ ้้ ้่ ป 
 
    สง่ั     ณ     วนัท่ี           ๒๙          มกราคม    พ.ศ.๒๕๕๓ 
 
 (ลงช่ือ)  พล.อ. ประวิตร  วงษสุ์วรรณ 

(ประวิตร   วงษสุ์วรรณ) 
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สปท. 
 





 หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๑๐๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ตุลาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง   มาตรฐานการอุดมศึกษา 

 

 

ตามที่  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕   
มาตรา  ๓๔  กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ 
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และสอดคลองกับมาตรฐานการศกึษาของชาต ิ  
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา   

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไก 
ระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหนวยงานเพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย 
ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  กระทรวงศึกษาธิการ  
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
ในคราวประชุมคร้ังที่  ๗/๒๕๔๙  เมื่อวันที่  ๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๙  จึงประกาศมาตรฐานการอดุมศกึษาไว  
ดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการอุดมศึกษา  ประกอบดวย  มาตรฐาน  ๓  ดาน  ๑๒  ตัวบงชี้  ดังนี้ 
๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการเรยีนรู 
และพัฒนาตนเอง  สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกาย 
และจิตใจ  มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

 ตัวบงชี้ 
 ๑.๑ บัณฑิตมีความรู  ความเชี่ยวชาญในศาสตรของตน   สามารถเรียนรู  สรางและ

ประยุกตใชความรูเพื่อพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล 

 ๑.๒ บัณฑิตมีจิตสํานึก  ดํารงชีวิต  และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ  โดยยึดหลัก
คุณธรรม  จริยธรรม 



 หนา   ๖ 
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 ๑.๓ บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ  มีการดูแล  เอาใจใส  รักษาสุขภาพ 
ของตนเองอยางถูกตอง  เหมาะสม 

๒. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
 มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  และพันธกิจของการอุดมศึกษา

อยางมีดุลยภาพ 

 ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา 
  มีการบริหารจัดการการอดุมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยคํานึงถึงความหลากหลาย  

และความเปนอิสระทางวิชาการ 

  ตัวบงชี้ 
  (๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  มีความยืดหยุน  

สอดคลองกับความตองการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคมเพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ 

  (๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  คลองตัว  โปรงใสและตรวจสอบได  มีการจัดการศึกษาผานระบบ
และวิธีการตาง ๆ  อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน 

  (๓) มีระบบการประกันคุณภาพเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง   

 ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
  การดําเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง  ๔  ดาน  อยางมีดุลยภาพ  โดยมี 

การประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน  และสังคมในการจัดการความรู 
  ตัวบงชี้ 
  (๑) มีหลักสูตรและการเรียน  การสอนที่ทันสมัย  ยืดหยุน  สอดคลองกับความตองการ 

ที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียน 
เปนสําคัญ  เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง  ใชการวิจัยเปนฐาน  มีการประเมนิ 
และใชผลการประเมินเพื่อพัฒนาผูเรียน  และการบริหารจัดการหลักสูตร  ตลอดจนมีการบริหารกิจการ
นิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม  สอดคลองกับหลักสูตรและการเรียน  การสอน 
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  (๒) มีการวิจัยเพื่อสรางและประยุกตใชองคความรูใหมที่เปนการขยายพรมแดนความรู 
และทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามศักยภาพ 
ของประเภทสถาบัน  มีการสรางเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันไดในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ  

  (๓) มีการใหบริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสม  สอดคลองกับความตองการของสังคม
ตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน  มีการประสานความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความยั่งยืนของสังคม
และประเทศชาติ 

  (๔) มีการอนุรักษ  ฟนฟู  สืบสาน  พัฒนา  เผยแพร  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น  
เพื่อเสริมสรางความรู  ความเขาใจและความภาคภูมิใจในความเปนไทย  มีการปรับใชศิลปะ  วัฒนธรรม 
ตางประเทศอยางเหมาะสม  เพื่อประโยชนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

๓. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู  และสังคมแหงการเรียนรู 
 การแสวงหา  การสรางและการจัดการความรูตามแนวทาง/หลักการอันนําไปสูสังคม

ฐานความรู  และสังคมแหงการเรียนรู 
 ตัวบงชี้ 
 ๓.๑ มีการแสวงหา  การสราง  และการใชประโยชนความรู  ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น

และเทศ  เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู   
 ๓.๒ มีการบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ  โดยใชหลักการวิจัยแบบบูรณาการ  

หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู  หลักการสรางเครือขาย  และหลักการประสานความรวมมือรวมพลัง   
อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู   

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 

จาตุรนต  ฉายแสง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีระบบ        
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบ 
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพ่ือใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐาน
ดานตางๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออก
ประกาศไวดังน้ี  

๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

๒. ใหใชประกาศนี้สําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิต        
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา     
และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  

๔.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย 
   ๔.๑ ระดับคุณวุฒิ ไดแก  
    ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)  
    ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี  
    ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
    ระดับที่ ๔ ปริญญาโท  
    ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
    ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก  



 ๒ 
 
 

๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ   

(๑)  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  
(๒)  ดานความรู   
(๓)  ดานทักษะทางปญญา  
(๔)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(๕)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 

   สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู            
ดานทักษะพิสัย 

โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของ
หลักสูตรอยางนอยตองเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางการปฏิบัต ิ       
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๔.๓ ชื่อปริญญา จํานวนหนวยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอน     
ผลการเรียนรู ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   
ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ของแตละระดับคุณวุฒิ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของ
บัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติ   
และระดับสากล 

๖.  ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)     
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา    
กําหนด และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อให ม่ันใจวา         
บัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ ๔.๒ 
 ๗. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบงชี้     
การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ 

๘. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองอยางนอย  
ทุก ๆ ๕ ป  

๙. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนินการไดมาตรฐาน
ตามประกาศนี้ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
   



 ๓ 
 

 
  ๑๐. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรกตั้งแต            

ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลอง
กับประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้ 

๑๒. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา 
และใหถือคําวนิิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
           ประกาศ ณ วันที่    ๒    กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

                                                         
 

               (นายจุรินทร  ลักษณวิศิษฏ) 
                                      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๒๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

 

 
 

  
  

 

กฎกระทรวง 
วาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และมาตรา  ๔๗  
วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก 

(๑) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

(๒) กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประเมินคุณภาพภายใน”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   

การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนดสําหรับการประกันคุณภาพภายใน  ซ่ึงกระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น 
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา   



หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

“การประเมินคุณภาพภายนอก”  หมายความวา  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา   
การติดตาม  และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ซ่ึงกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน)  หรือผูประเมินภายนอก   

“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  หมายความวา  กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา  การจัดระบบ 
และโครงสราง  การวางแผน   และการดําเนินงานตามแผน   รวมทั้งการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

“สํานักงาน”  หมายความวา  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องคการมหาชน) 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ขอ ๓ ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย 

(๑) การประเมินคุณภาพภายใน 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ขอ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุงพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ  ตองประกอบดวย   
(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก 

(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ขอ ๕ ใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป   

โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ทั้งนี้  ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา  หนวยงานตนสังกัด  และหนวยงานที่เกี่ยวของ  เพื่อพิจารณาและเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชน 

ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

หมวด  ๒ 

การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

 

สวนที่  ๑ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

ขอ ๘ การประกันคุณภาพภายในที่กําหนดในสวนนี้  ใหใชบังคับแกการจัดการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา 

ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   

ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 

หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ให เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแตงต้ังข าราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการ 

และเลขานุการ 



หนา   ๒๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 

(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย  คนไรความสามารถ  หรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น  กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซ่ึงรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง  ที่ปรึกษาพรรคการเมือง  หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง 

ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป   
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ  ใหแตงต้ังผูอื่นดํารงตําแหนงแทน  

เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน 
ก็ได  และใหผูไดรับแตงต้ังแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

ในกรณีที่มีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่มข้ึน  ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
ซ่ึงแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ใหผูซ่ึงไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู 
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดแตงต้ังไวแลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง  หากยังมิไดมีการแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิข้ึนใหม   
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงไดรับแตงต้ังใหมเขารับหนาที่ 

ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ  กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่  มีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือหยอนความสามารถ 

(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ  ๑๐ 

ขอ ๑๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่  
ดังตอไปนี้ 



หนา   ๒๖ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผล 
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่ เกี่ยวของตามที่ รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มอบหมาย 

ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
(๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๕) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๖) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๗) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๘) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยการสงเสริม  สนับสนุน  และกํากับดูแลของหนวยงาน 
ตนสังกัด 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งได   
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  แลวแตกรณี  ประกาศผอนผันการปฏิบัติ 
และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  
แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ 



หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๑๕ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๑๔  (๑)  ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  เอกลักษณของสถานศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา 
ข้ันพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด   และตองครอบคลุมสาระการเรียนรู 
และกระบวนการเรียนรู  รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน  ชุมชน  และทองถิ่นดวย 

ขอ ๑๖ การจัดทํ าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ   ๑๔   (๒)   
ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

(๒) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน  
และเปนรูปธรรม 

(๓) กําหนดวิธีดําเนินงานที่มีหลักวิชา  ผลการวิจัย  หรือขอมูลเชิงประจักษที่อางอิงได   
ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู  กระบวนการเรียนรู  
การสงเสริมการเรียนรู  การวัดและประเมินผล  การพัฒนาบุคลากร  และการบริหารจัดการ  เพื่อนําไปสู
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว 

(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ 

(๕) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

(๖) กําหนดบทบาทหนาที่และแนวทางการมีสวนรวมของบิดา   มารดา  ผูปกครอง   
และองคกรชุมชน 

(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาวิเคราะห  วิจัย  และเผยแพรนวัตกรรมเกี่ยวกับ

รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง  รวมทั้งสงเสริม  สนับสนุน  และรวม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

ขอ ๑๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ   
รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 



หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

สวนที่  ๒ 
การอาชีวศึกษา 

 

 

ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา”  ประกอบดวย 

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 

(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 

(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  
การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   
ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังจากบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ
ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๑๙  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๒๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
การอาชีวศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา  โดยนําผล 
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อาชีวศึกษา 

(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย 



หนา   ๒๙ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา  โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา 
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
(๖) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง   ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากร 

ในสถานศึกษา  ผูเรียน  ชุมชน  สถานประกอบการ  และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
โดยการสงเสริม  สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด 

ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๑)  ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการศึกษาการอาชีวศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกําหนด  และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา  รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  ชุมชน  ทองถิ่นและเทคโนโลยี 

ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดโครงสรางการบริหารที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคลองกบัระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ขอ ๒๕ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ  ๒๒  (๒)  จะตอง
สอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

(๑) วิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย  กลยุทธ  และแผนดําเนินการของสถานศึกษา 
(๒) กระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ 
(๓) การวิจัยและนวัตกรรม 
(๔) การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม 
(๕) การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  การกีฬา  และนันทนาการ 
(๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา 



หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา 
ขอ ๒๖ สถานศึกษาอาชีวศึกษาตองดํา เนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   

ของสถานศึกษา  โดยใหมีการกํากับและติดตามตรวจสอบการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
และตอเนื่อง 

ขอ ๒๗ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการประเมินมาตรฐานวิชาชีพแกผู เ รียน 
ตามหลักสูตรที่เปดสอนครบทุกสาขาวิชา  ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา  หรือตามระยะเวลา 
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร 

ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีสวน
รวมในการจัดการอาชีวศึกษา  สงเสริม  สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ของสถานศึกษาอาชีวศกึษา 

ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ  รวมทั้ง
ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

สวนที่  ๓ 
การอุดมศึกษา 

 

 

ขอ ๓๐ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา  “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา”  ประกอบดวย   

(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม  (๓)  ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง  เปนประธานกรรมการ 
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เปนรองประธานกรรมการ 
(๓) กรรมการผูทรงคุณ วุฒิ ซ่ึ ง รัฐมนตรีแต ง ต้ังโดยคํ าแนะนําของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  จากผูมีความรูความสามารถ  ความเชี่ยวชาญ  และประสบการณในดานการจัดการศึกษา  
การบริหารสถานศึกษา  หรือการประเมินการจัดการศึกษา  จํานวนไมเกินเกาคนเปนกรรมการ   
ซ่ึงในจํานวนนี้จะตองแตงต้ังบุคคลที่ไมเปนขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง 
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน 



หนา   ๓๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงต้ังขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนกรรมการและเลขานุการ 

ขอ ๓๑ ใหนําความในขอ  ๑๐  ขอ  ๑๑  และขอ  ๑๒  มาใชบังคับกับคุณสมบัติ  ลักษณะ
ตองหาม  วาระการดํารงตําแหนง  การแตงต้ังกรรมการแทน  การแตงต้ังกรรมการเพิ่ม  และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ  ๓๐  (๓)  โดยอนุโลม 

ขอ ๓๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยนําผล 
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

(๓) แตงต้ังคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย 

ขอ ๓๓ ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  โดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา  เพื่อใหมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
อยางตอเนื่อง  และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

ขอ ๓๔ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหพิจารณาจาก 

(๑) ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาํหนด 

(๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กําหนดไว 

(๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน 
ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา 

ขอ ๓๕ วิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ใหใชแนวปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 



หนา   ๓๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

(๑) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือคณะกรรมการ 
ที่รับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  โดยมีหนาที่พัฒนา  บริหาร   
และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก  เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน  
เพื่อใชกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน  โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

(๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ 
ขององคประกอบตาง ๆ  ที่ใชในการผลิตบัณฑิต  ดังตอไปนี้ 

 (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ   
 (ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 
 (ค) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 

 (ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น 

 (จ) อุปกรณการศึกษา   
 (ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 
 (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา 
 (ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 

ใหแตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามที่ เ ห็นสมควร  โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริม 
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

ขอ ๓๖ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย างนอยหนึ่ งค ร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 



หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

หมวด  ๓ 
การประกันคุณภาพภายนอก 

 

 

ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ  ดังตอไปนี้ 
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง  เปนธรรม  และโปรงใส  มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน

จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 
(๓) สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษา 

ของชาติ  โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย  ซ่ึงสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน 

(๔) สงเสริม  สนับสนุน  และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

(๕) สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพ  และพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ  
เอกชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  บุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่น 

(๖) ความเปนอิสระ  เสรีภาพทางวิชาการ  เอกลักษณ  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน  พันธกิจ
และเปาหมายของสถานศึกษา 

ขอ ๓๘ ในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหสํานักงานทําการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง  ดังตอไปนี้ 

(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจดัการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา 
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา 
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน   
ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการประเมินคุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่นเพิ่มเติมจาก

มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง  ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบ 
ของรัฐมนตรี 

ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก  ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด 



หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

ขอ ๔๐ ในกรณีที่ผลการประเมินคุณภาพภายนอกแสดงวา   ผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน  ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น  และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน  เพื่อขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมินคร้ังแรก 

ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน 
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง 

ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ  ๔๐  
ใหสํานักงานรายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   คณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น  แลวแตกรณี  เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๑  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ชินวรณ  บณุยเกียรติ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๔๗  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ  ท้ังนี้  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว  ใหเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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ผนวก ค 
 

นิยามศัพท 
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นิยามศัพท 
     นิยามศัพท ไดมาจากคําบัญญัติศัพทในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ หนังสือ
อภิธานศัพทการประกันคุณภาพการศึกษา หนังสือคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของ
กองทัพ พ.ศ.๒๕๕๐ กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา ๒๕๕๗ ซ่ึงมีนิยามศัพทท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ดังนี้  
 กฎหมายวาดวยวินัยทหาร (มาตรา ๕) ระบุวา วินัยทหารเปนหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหาร  
เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักตองรักษาโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนทานใหถือวาผูนั้นกระทําผิด 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualification Framework for 
Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท่ี สกอ. ระบุครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ  
๑) ดานคุณธรรมจรยิธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ัง 
TQF ตามสาขาวิชาชีพท่ีประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงคท่ี
สภา/องคกรวิชาชีพกําหนดเพ่ิมเติม คือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๒  
ท่ีเนนทักษะทางปฏิบัติตองเพ่ิมมาตรฐานผลดารเรียนรูดานทักษะพิสัย  
 การช้ีแนะ ปองกัน และ/หรือแกปญหาสังคม หมายถึง การท่ีสถาบันแสดงถึงความเปนผูนําใน
การกําหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือรวมกันชี้แนะ ปองกัน หรือ เปนผูนําในการแกปญหาสังคมตางๆ ซ่ึงสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบายของประเทศ และปญหาสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
 การทํานุบํารุง หมายถึง การใหความสําคัญและเห็นถึงคุณคาท่ีจะตองดูแลรักษาใหคงอยูในสภาพ    
ท่ีดี มีความสมบูรณท้ังในปจจุบัน และอนาคต  
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทางทหาร หมายถึง การดําเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษ สืบสาน เผยแพร และสงเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมไทย 
ประวัติศาสตรไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
 การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคท่ีตีพิมพหรือเผยแพร บทความ
จากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพท่ีสามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review 
เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับได
เฉพาะท่ีเปน Full Paper เทานั้น ท้ังนี้ใหนับบทความจากผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงานสรางสรรค ท่ีเผยแพร
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท้ังหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีท่ีบทความจาก
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคท่ีเผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง 
ใหนับไดเพียง ๑ บทความ/ผลงาน ท้ังนี้จะนับเม่ือบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพ/
ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทานั้น 
 การนับจํานวนผลงานทางวิชาการท่ีรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารยประจํา    
(นับรวมของผูลาศึกษาตอ) โดยเปนผลงานท่ีไดรับการพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความ
วิชาการในวารสารวิชาการท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซ่ึงมีระบบการพิจารณา
ตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ในกรณีท่ีมีการตีพิมพมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการตีพิมพ
เพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ เลม ไมนับซํ้ากรณีท่ีไดรับการตีพิมพหลายครั้ง หรือท่ีอยูระหวางกระบวนการ
ตีพิมพ  
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 การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรค ท่ีนําไปประโยชน  ใหนับจากวัน ท่ี 
นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มาใชและ
เกิดผลอยางชัดเจน ตามปปฏิทิน ในกรณีท่ีงานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง     
ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีท่ีมีการใชประโยชนท่ีแตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติของ
การใชประโยชนท่ีไมซํ้ากัน 
 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาทํางานสําหรับอาจารยท่ีบรรจุใหม 
ในปท่ีประเมิน ดังนี้ 
 ๙ – ๑๒ เดือน คิดเปน ๑ คน 
 ๖ เดือนข้ึนไปแตไมถึง ๙ เดือน คิดเปน ๐.๕ คน 
 นอยกวา ๖ เดือน ไมสามารถนํามานับได 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ     
การจดัสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพ่ือสนับสนุนเปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
ซ่ึงการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ และผลการดําเนินการตองมีความเชื่อมโยงกัน
เปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ  
 การประกันคุณภาพการศึกษา (Education Quality Assurance) หมายถึง การสราง
มาตรฐานคุณภาพของการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนอยางตอเนื่อง สรางความม่ันใจใหผูรับบริการทางการศึกษา ท้ังผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน 
ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ซ่ึงกิจกรรมหรือ
แนวปฏิบัตินั้นตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ือประกันวาคุณภาพของการศึกษาไดรับการรักษาไวและสงเสริม
เพ่ิมพูน การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงกิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติใดๆ หากไดดําเนินการตามระบบ
และแผนงานท่ีวางไวแลวจะทําใหเกิดความม่ันใจไดวา จะไดผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค  
 การประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการดําเนินกรรมวิธีขอมูลแสดง
คาตามแบบประเมินคาคุณลักษณะทางทหารท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรกําหนด ซ่ึงครอบคลุมดานคุณธรรมและ
จริยธรรมมีความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามารถเสียสละเพ่ือประเทศชาติและ 
ราชบัลลังก รวมท้ังดํารงไวซ่ึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู
วิชาพ้ืนฐานวิชาการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ มีวินัยทหารและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มีภาวะผูนํา  
ซ่ือสัตย สุจริต กลาหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตสํานึกในความเปนทหารและรูรักสามัคคี  มีความเขมแข็ง 
อดทน และความสมบูรณท้ังทางรางกายและจิตใจ ดํารงตนอยูในหลักธรรมศาสนา ยึดม่ันในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเปนแบบอยางท่ีดีของสังคม  
 การประเมินผลการศึกษา (Education Evaluation) หมายถึง การนําขอมูลท่ีไดรับจาก      
การวัดผล แลวนํามาตัดสินคุณคา โดยมีหลักเกณฑท่ีแนนอน แลวประเมินออกมาวา ได หรือ ตก หรือเทียบ 
เปนระดับ A, B, C, D, F หรือระดับเกรดอ่ืนๆ ตามท่ีหลักเกณฑกําหนด 
 การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรท่ีเปดกวางสําหรับ 
ทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 
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 การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุม
อาเซียน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร  
ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
 การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจัย 
ในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม 
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงาน เปนท่ียอมรับ 
ในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจาภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความ ท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ 
ในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ 
 การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในท่ีประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ท่ีมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเปนท่ี
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญ 
ในสาขานั้นจากตางประเทศ  
 การพัฒนาครู/อาจารย หมายถึง การสงเสริมใหครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
ความรู ความเขาใจ และทักษะการปฏิบัติงานตางๆ เพ่ิมข้ึน ท้ังในดานวิชาชีพ  ดานการจัดการเรียนการสอน  
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุน 
ใหครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษานําองคความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการพัฒนามาขยายผล 
ใหเกิดประโยชน ท้ังในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ การบริหารจัดการหรือการใช
ประโยชนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 การพัฒนาตามจุดเนน และจุดเดนของสถาบัน หมายถึง ผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณของสถาบัน ซ่ึงเปนผลลัพธจากการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคและอัตลักษณของสถาบัน แลวนํามาสูการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
เพ่ือกอใหเกิดผลการพัฒนาสถาบันอยางเปนรูปธรรม รวมท้ังเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง จนนําไปสู
การไดรับการยกยองในระดับกองทัพ ชาติ และนานาชาติ  
 การพัฒนาสุนทรียภาพ (Aesthetic Development) หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอมและสังคม 
ในแนวทางท่ีดีข้ึน อยางมีแผน เปนระบบโดยมีเปาหมายท่ีชัดเจนและเปนท่ียอมรับรวมได ผลการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหรือสรางสิ่งใหมตองไมเปนการทําลายคุณคาทางสุนทรียะของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม  
การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรมใหมท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง 
และมีนวัตกรรมใหม ท้ังทางเทคโนโลยี ระบบสังคมและความนิยม เพ่ือใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจ และมีความ
เจริญกาวหนาอยางสันติสุข  
 การวัดผลการศึกษา (Education Measurement) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเขารับการศึกษา ในดานความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
และเปนกระบวนการตอเนื่องกับการสอนเรื่อยไป การวัดผลประกอบดวย การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ 
การตรวจผลงาน และวิธีการอ่ืนๆท่ีเปนเครื่องมือในการวินิจฉัย สําหรับประเมินคา  
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      การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง  การตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูล เพ่ือใชเปนพ้ืนฐานใน
การตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลการวิเคราะหตองอาศัยการหาความสัมพันธระหวางเหตุและผลการวิเคราะห 
ระดับองคกรนํามาซ่ึงแนวทางการจัดการกระบวนการ เพ่ือการบรรลุผลลัพธท่ีสําคัญและวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธขององคกร 
 การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมโดยการถายทอดความรู การฝกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเก้ือหนุนให
บุคคลเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
 การสงเสริมและสนับสนุน เปนการใหความสําคัญ และขยายขอบเขตในโครงการหรือกิจกรรมให
ดี มีคุณภาพอยางสมบูรณข้ึนดวยปจจัยตางๆ เชน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานท่ี บุคลากร ความรู 
โอกาส และกําลังใจ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีมีความเปนไปไดอยางเปนรูปธรรม สามารถ
จะดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ม่ันคง และยั่งยืน  
 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(Students Development Activities)หมายถึงการสรางเสริมท้ังดานรางกาย 
จิตใจ และสติปญญา ดวยการใหความรู การอบรม และเสริมสรางประสบการณตางๆ รวมท้ังใหคําปรึกษา  
เพ่ือใหผูเรียนมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียบพรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพพลานามัย  
     เกณฑการประเมินคุณภาพ (Criteria of Quality Assessment) หมายถึง มาตรวัดของแต
ละ ตัวบงชี้คุณภาพ ท่ีพัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน ซ่ึงกําหนดโดยตนสังกัด หรือหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกัน 
    เกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) หมายถึง กระบวนการและผลลัพธซ่ึงแสดงการปฏิบัติงาน
และผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ สําหรับกิจกรรมท่ีคลายคลึงกันท้ังภายในและภายนอกสถาบันท่ีทําการ
เปรียบเทียบกับองคกรท่ีเปนเลิศ เพ่ือใหเขาใจมิติใหมของการดําเนินงานในระดับโลก และเพ่ือใหบรรลุผล 
ในการปรับปรุงอยางกาวกระโดด  
 ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ       
ท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถ่ิน ภายใตความเขาใจท่ีถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ และคานิยม
เพ่ือใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย เชน กิจกรรมวันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต  
วันข้ึนปใหม เปนตน 
 ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร หมายถึง แบบแผนการประพฤตปิฏิบัติตามคานิยมทางทหาร
ในทางท่ีดีงามโดยปฏิบัติสืบตอๆ กันมา เปนเรื่องท่ีทหารทุกคนควรทํา  เปนสิ่งจําเปนและสําคัญท่ีทหารทุกคน
ควรปฏิบัติ เชน การทําความเคารพ การแตงเครื่องแบบ การมีระเบียบวินัย เปนตน 
 คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะบุคคลท่ีทํางานรวมกับสถาบันการศึกษาเพ่ือให         
การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกรมีประสิทธิภาพ คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาสถาบัน ติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนงาน ประจําป 
กํากับติดตามการประเมินผูบริหารของสถาบันและความตองการของกองทัพ  
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 ครู/อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย 
และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลาตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสูตรท่ีเปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘) 
 สําหรับอาจารยท่ีสถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญา
จางท่ีมีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา ๙ เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ี     
ภาระงานใหชัดเจนไมนอยกวาหนาท่ีของอาจารยประจําตามท่ีกําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 
 ครู/อาจารยวิชาทหาร (Military Lecturer) หมายถึง บุคลากรในสถาบันท่ีมีหนาท่ีดานการสอน/
การวิจัยวิชาทหารในหลักสูตรท่ีเปดสอน 
 คะแนนความประพฤติ หมายถึง คะแนนท่ีไดจากการประเมินความประพฤติของผูเรียน  
โดยพิจารณาตามแบบประเมินความประพฤติของสถาบัน ตามหลักเกณฑการใหคะแนนท่ีกําหนด  
 คุณภาพการศึกษา (Education Quality) หมายถึง คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามปณิธานและ
ภารกิจของการจัดการศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและภารกิจเฉพาะ
ในการจัดการศึกษาของแตละสถาบันการศึกษา หรืออาจกลาวไดวา คุณภาพการศึกษา คือ การไดมาซ่ึงผลผลิต
ทางการศึกษาตามเปาประสงคท่ีสอดคลองกับนโยบายของประเทศ และปณิธานตลอดจนภารกิจเฉพาะของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ  
 งบดําเนินการจัดการศึกษา (Education Management Budget) หมายถึง งบประมาณท้ังหมด
ของสถานศึกษาท่ีรวมงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ตลอดปการศึกษา 
ท่ีนํามาใชในการจัดการเรียนการสอน การฝกทักษะ การฝกวิชาชีพ การสนับสนุนสรางนวัตกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ 
งานวิจัย งานวิชาการ ท่ีเปนการพัฒนาองคความรู การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ไดแก คาตอบแทน  
คาใชสอย คาวัสดุ คาอุปกรณการฝก เครื่องชวยฝก (วัสดุฝก คือ วัสดุสิ้นเปลืองท่ีใชกับการฝกศึกษา) คาสื่อโสตทัศนูปกรณ
การเรียนรู คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ท่ีดิน และสิ่งปลูกสราง)  
 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือ  
การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง 
วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพ       
ในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 
หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ
รวมท้ังการเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ 
 งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยท่ีไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science 
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation 
Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสาร วิชาการ         
ท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ รวมท้ังการเผยแพร
ผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
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 งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีได
นํามาใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง 
สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใช กับ
กลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน 
ตามวัตถุประสงค หรือไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีสามารถนําไปสูการแกปญหา        
ไดอยางเปนรูปธรรม มีดังนี้  
      ๑. การใชประโยชนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใช
ประโยชนตอการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เปนตน 
 ๒. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยท่ีนําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน        
ในเรื่องตางๆท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแกการใชประโยชนดานสาธารณสุข  
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน   
     ๓. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เปนตน 
      ๔. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคท่ีนําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซ่ึงกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
 ๕. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซ่ึงเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล ซ่ึงไดมีการศึกษาและ 
การประเมินไว 
 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ท่ีมีความเปน
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทาง 
การทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร 
อันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน 
งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (๑) ทัศนศิลป ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ 
ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรม และงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (๒) ศิลปะการแสดง 
ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตาง ๆ และ (๓) วรรณศิลป ซ่ึงประกอบดวย 
บทประพันธ และกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ  
 ตัวบงช้ี หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาท่ีสังเกตได ซ่ึงบงบอก สถานภาพหรือสะทอน
ลักษณะการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานท่ีสามารถวัดและสังเกตได เพ่ือบอกสภาพ ท้ังเชิงปริมาณและ 
เชิงคุณภาพในประเด็นท่ีตองการ  
 นโยบาย (Policy) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติหรือกลยุทธท่ีกําหนดเพ่ือใหภารกิจของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลตามท่ีสถานศึกษากําหนด 
 นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง กระบวนการ เทคโนโลย ีผลิตภัณฑ หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญ เพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร บริการ และกระบวนการ รวมท้ังสรางคุณคาใหม
สําหรับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  
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 นักเรียน/นักศึกษา หรือผูเรียน (Student) หมายถึง กลุมบุคคลเปาหมายท่ีเขารับการศึกษาใน
สถาบันการศึกษา ซ่ึงจะพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพสูงข้ึนสอดคลองกับปรัชญา และวัตถุประสงค
ตามหลักสูตร ของแตละสถาบัน  
 นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจําท่ีเปนขาราชการ หรือพนักงานราชการ รวมท้ังบุคลากรท่ีมี
ตําแหนงและหนาท่ีความรับผิดชอบเทียบเทาเจาหนาท่ีวิจัยหรือนักวิจัย และมีสัญญาจางกับสถาบันหรือ
สถานศึกษาท้ังปการศึกษา  
 นายทหารปกครอง (Military Guardian) หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรซ่ึงทําหนาท่ีกํากับ
ดูแลระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมทหารของนักเรียนทหาร  
 แนวปฏิบัติท่ีดี (Good Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหสถาบัน
ประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น มีหลักฐาน
ของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือข้ันตอนการปฏิบัติ  ตลอดจนความรูและ
ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนาํไปใชประโยชนได  
 บุคลากรทางการศึกษา (Education Personnel) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา รวมท้ังผูสนับสนุนการศึกษาซ่ึงเปนผูทําหนาท่ีใหบริการ หรือปฏิบัติงานเก่ียวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ  
 แบบธรรมเนียมทหาร  ไดแก  บรรดา กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจงและ
สรรพหนังสือตางๆ ท่ีผูบังคับบัญชาไดออกหรือไดวางไวเปนหลักฐานใหทหารปฏิบัติ  ซ่ึงรวมท้ังขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีของทหารท้ังท่ีเปนและไมเปนลายลักษณอักษร   
 ปณิธาน (Aim) หมายถึง ความมุงม่ันตั้งใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีจะทําใหปรัชญาบรรลุผล  
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลลัพธของการปฏิบัติตามแผนดําเนินการจนบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติงานท่ีทําใหเกิดประสิทธิผลโดยมี
ผลลัพธของการปฏิบัติตามแผนดําเนินการท่ีสิ้นเปลืองทรัพยากรนอยท่ีสุด หรือดวยวิธีการท่ีประหยัดท่ีสุด 
 ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ           
ไดมาตรฐาน ยั่งยืนและตอเนื่อง โดยใชหลักธรรมาภิบาล ตามภารกิจการบริหารสถานศึกษาท้ัง ๔ ดาน 
 ปรัชญาของสถาบัน (Institute Philosophy) หมายถึง ผลรวมของระบบความคิดท่ีไดไตรตรอง 
และวิเคราะหเก่ียวกับความเปนสถาบันการศึกษา การสรางสรรคและบุกเบิกองคความรู และการพัฒนาความ
เปนมนุษยท่ีสมบูรณ ซ่ึงเปนความคิด หรือการสรางแนวคิดท่ีกวางขวางพอท่ีจะครอบคลุมประสบการณของคน
จํานวนมากได  
 ปการศึกษา หมายถึง ระยะเวลาในการเรียนแตละป ซ่ึงอาจรวมภาคฤดูรอน โดยปกติจะแบงเปน 
ทวิภาค ไตรภาค และจตุรภาค 
 เปาประสงค (Purpose) หมายถึง สภาพในอนาคต หรือระดับผลการดําเนินงานท่ีองคกร             
ตองการใหบรรลุความประสงคท่ีเปนไดท้ังระยะสั้นและระยะยาว เปาประสงค คือ ความมุงหมายปลายทาง 
ซ่ึงชี้นําการดําเนินงานตามเจตนา ความปรารถนา มักเรียกวา “เปาหมาย” ซ่ึงประกอบดวยตัวเลขหรือชวงของ
ตัวเลข เปนการคาดการณขอมูลเชิงเปรียบเทียบหรือขอมูลเชิงพยากรณ 
 เปาหมาย (Goal) หมายถึง สิ่งท่ีจะทําใหสําเร็จในแตละงาน อยูในกรอบของการตั้งความ
ปรารถนา ภาระหนาท่ี และความมุงหมายท่ีสถาบันกําหนดข้ึน คําวา“เปาหมายท่ีทาทายอยางยิ่ง” (Stretch 
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Goals) มักเก่ียวของกับการปรับปรุงท่ีสําคัญหรือการปรับปรุงอยางกาวกระโดด ซ่ึงมักเก่ียวพันกับประเด็นท่ี
สําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในอนาคตขององคกร 
 ผลการดําเนินงาน (Performance) หมายถึง ผลลัพธท่ีไดจากกระบวนการซ่ึงสามารถประเมินผล
และเปรียบเทียบกับเปาประสงค มาตรฐาน ผลลัพธท่ีผานมา และองคกรอ่ืนๆไดผลการดําเนินงานอาจแสดง 
ท้ังนโยบายดานการเงินและดานอ่ืนๆ เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีผลการดําเนินงาน ๔ ดาน  
ไดแก ๑) ผลการดําเนินงานซ่ึงเก่ียวของกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ผลการดําเนินงาน เทียบกับ
ตัวชี้วัดและตัวบงชี้ดานการรับรู พฤติกรรมของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวอยาง  เชน การรับผูเรียน  
เขาเรียนในสถานศึกษา การรักษาผูเรียนไวกับสถานศึกษา ขอรองเรียน และผลลัพธจาก การสํารวจ ๒) ผลการ
ดําเนินงานดานหลักสูตรและบริการทางการศึกษา คือ ผลการดําเนินงานเทียบกับตัวชี้วัด และตัวบงชี้ดาน
คุณลักษณะของหลักสูตรและบริการทางการศึกษา ซ่ึงมีความสําคัญตอผูเรียน และ ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวอยางเชน 
ความมีประสิทธิผลของหลักสูตรและวิธีการสอน การวัดผลการเรียนรูของผูเรียน การมีสวนรวมในการพัฒนา
วิชาชีพ และการบรรจุเขาทํางานภายหลังสําเร็จการศึกษา ๓) ผลการดําเนินงานดานงบประมาณ การเงิน และ
ตลาด คือ ผลการดําเนินงานเทียบกับ ตัวชี้วัด และตัวบงชี้ดาน  การควบคุมตนทุน การจัดสรรงบประมาณ 
และสวนแบงทางการตลาด ตัวอยางเชน คาใชจายดานการบริหารและดานการสอน รายได คาใชจาย เงินสํารอง 
และกองทุน/รางวัลประจําป คาใชจาย ของหลักสูตรคิดเปนรอยละของงบประมาณ การเพ่ิมข้ึนและลดลงของ
งบประมาณทรัพยากรจากท่ีอ่ืน จํานวนทุนการศึกษา สัดสวนงบประมาณสําหรับการวิจัย ๔) ผลการ
ดําเนินงานดานการปฏิบัติการ คือ ผลการดําเนินงานของสถาบัน คณาจารยและบุคลากร ตลอดจนพฤติกรรม
เชิงคุณธรรม/จริยธรรม เปรียบเทียบกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของตัวชี้วัดและตัวบงชี้ 
ตัวอยางเชน รอบเวลา การเพ่ิมผลผลิต การรับรองวิทยฐานะ อัตราการลาของคณาจารยและบุคลากร อัตรา
การฝกอบรมของคณาจารยและบุคลากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนการมีสวนรวมในชุมชน ผลการ
ดําเนินงานดานการปฏิบัติการระดับสถาบัน/ผูนําระดับสูง ระดบักระบวนการหลัก และระดับหลักสูตร 
 ผลการดําเนินงานท่ีเปนเลิศ (Excellence Performance) หมายถึง แนวทางการจัดการผล  
การดําเนินงานของสถาบันอยางบูรณาการ ซ่ึงทําใหเกิดผลลัพธในดาน ๑) การเพ่ิมคุณคาใหกับผูเรียนและ       
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง ซ่ึงนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ๒) การปรับปรุงประสิทธิผลและ
ความสามารถของสถาบันโดยรวม ๓) การเรียนรูขององคกรและบุคคล  
 ผลงานวิชาการท่ีไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือท่ีผานกระบวนการ
กลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว  
 ผลงานทางวิชาการท่ีเปนบทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ 
(Books) ตองเปนผลงานท่ีผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    - บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ มีขอความรูท่ี
สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูป
ของบทความเพ่ือตีพิมพเผยแพรในสารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงมีผูตรวจอาน 
    - ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเนื้อหา
ท้ังหมด ของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรู 
ท่ีเก่ียวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 
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    - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการท่ีเขียนข้ึนเพ่ือเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือ
ผูอานท่ัวไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอน 
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ท้ังนี้จะตองเปนเอกสารท่ีเรียบเรียงข้ึนอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการท่ีม่ันคงและให
ทัศนะของผูเขียนท่ีสรางเสริมปญญาความคิด และสรางความแข็งแกรงทางวิชาการใหแกสาขาวิชานั้นๆ  
และ/หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวเนื่อง 
 ผลผลิต (Output/Product) หมายถึง ผลท่ีไดจากการกิจกรรม/โครงการโดยตรง โดยปกติ จะ
วัดจากปริมาณงานท่ีทําสําเร็จ เชน จํานวนนักเรียนในชั้นเรียนท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาท่ี
กําหนด เปนตน  
 ผลลัพธ (Outcome)  หมายถึง ผลผลิตและผลท่ีสถาบันไดดําเนินการตามจุดมุงหมายของหัวข อ   
ในเกณฑคุณภาพการศึกษา การประเมินผลลัพธจะพิจารณาผลการดําเนินงานปจจุบัน ผลการดําเนินงาน 
เม่ือเปรียบเทียบตามความเหมาะสม และมีการปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนความสัมพันธระหวางตัวชี้วัด
ผลลัพธกับเปาหมายของการดําเนินงาน 
 ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง ผลท่ีนักเรียน หรือกลุมนักเรียน ไดรับการเรียนรูจาก
กิจกรรม/โครงการ หรือหลักสูตร แลวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทักษะ ความรู เจตคติ และคุณธรรม 
ตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของกิจกรรม/โครงการ หรือหลักสูตร  
    ผูเขารับการศึกษา หมายถึง ผูท่ีผานระบบการคัดเลือกและข้ึนทะเบียนเขารับการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม ในแตละรุน  
 ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม ซ่ึงไดแก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สวนบัณฑิตศึกษา) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนยวิทยาการ กรมแพทยทหารเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ในแตละ
ปการศึกษา 
 ผูบริหารสถานศึกษา (Education Institute Administrator) หมายถึง ผูบังคับบัญชาท่ี
รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหง เชน ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ผูบัญชาการ
โรงเรียนนายเรอื ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เปนตน  
 ผูเรียนเปนศูนยกลาง/ผูเรียนเปนสําคัญ (Student Center) หมายถึง การใหผูเรียนมีบทบาท
สําคัญในกิจกรรมการเรยีนรู ทําใหผูเรียนเกิดความรู ทักษะ และประสบการณ ตามเปาหมายท่ีหลักสูตรกําหนด 
 แผนปฏิบัติการประจําป (Annual Action Plan) หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานภายในหนึ่งป เปนแผนท่ีถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ 
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ 
ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม เปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก
หรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินงาน รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการ
ท่ีชัดเจน   
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 แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) หมายถึง  แผนการดําเนินงานท่ีชัดเจนเพ่ือตอบสนองตอวัตถุ    
ประสงคเชิงกลยุทธ  ท้ังระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังรายละเอียดของทรัพยากรท่ีตองใช และชวงเวลาท่ีตอง
ทําใหสําเร็จ เม่ือมีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาประสงคอยางชัดเจนแลว การจัดทําแผนปฏิบัติ 
งานถือวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญอยางยิ่งในการวางแผน เพ่ือใหมีความเขาใจและนําไปปฏิบัติ ท่ัวท้ังองคกรอยาง 
มีประสิทธิภาพ การนําแผนปฏิบัติงานไปดําเนินงานครอบคลุมถึงการสรางตัวชี้วัด  ใหสอดคลองกันระหวาง 
หนวยงานตางๆ ในการนําแผนไปปฏิบัตินั้น อาจจําเปนตองใหการฝกอบรมเฉพาะทางแกบุคลากร หรืออาจจําเปน 
ตองมีการสรรหาบุคลากรใหมดวย  
 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Education Quality Development Plan) หมายถึง 
แผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันเปนแผนท่ี จัดทําอยางเปนระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลของสถาบันการศึกษา 
ประกอบดวย เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนสมบูรณครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรม ท่ีเปน 
สวนประกอบหลักของการจัดการศึกษา และเปนท่ียอมรับรวมกันจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ นําไปปฏิบัติ เพ่ือให
บรรลุผลตามเปาหมายของกิจกรรมท่ีกําหนดอยางสอดคลองกับวิสัยทัศนและมาตรฐานหลักสูตร  
 พันธกิจ (Function) หมายถึง หนาท่ีโดยรวมขององคกร เปนการตอบคําถามท่ีวา “องคการ        
ตองการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจกําหนดโดยผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือตลาดเปาหมายท่ีองคกรใหบริการ
ความสามารถท่ีโดดเดนขององคกร หรือเทคโนโลยีท่ีองคกรใช พันธกิจของสถาบัน (Institutional Mission) 
หมายถึง การนําความรูประสบการณจากการบริหารวิชาการ มาใชในการเรียนการสอนและการวิจัย  
ซ่ึงสามารถวัดไดและเปนรูปธรรม ท้ังนี้ประสิทธิผลของการใชบริการวิชาการนั้นจะตองสอดคลองกับพันธกิจ
ตามกฎหมาย 
 ภารกิจ (Mission) หมายถึง ขอความท่ีแสดงความตั้งใจในความปรารถนาหรือความมุงหมาย
ของสถาบันบงชี้เหตุผลการดํารงอยูของสถาบัน ซ่ึงเปนเหตุผลท่ีสังคมใหการสนับสนุนและยอมรับ ภารกิจของ
สถาบันมีลักษณะเปนท้ังสาระ และความผูกพันรับผิดชอบท่ีตองปฏิบัติสาระสําคัญของภาร ิจของสถาบันเก่ียวของกับ 
๑) ความมุงหมายหลัก ๒) คุณลักษณะเฉพาะของสถาบัน ๓) ประชากรท่ีมุงจะบริการหรือ เขตบริการ และ
ความรับผิดชอบตอทองถ่ินหรือชุมชน ๔) จุดเนนสําคัญและความผูกพันตอหนาท่ี ๕) เสรีภาพทางวิชาการและ
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ๖) ลักษณะของรูปแบบการบริหาร   
 ภารกิจ (Task) หมายถึง ขอบเขตงาน หรือบทบาทหนาท่ีซ่ึงองคกรตองทําในลักษณะอาณัติ 
(mandate) เพ่ือใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว 
 มาตรฐานการศึกษา (Education Standard) หมายถึง ขอกําหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ 
คุณภาพ ท่ีพึงประสงคและมาตรฐานท่ีตองการใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง และเพ่ือเปนหลักในการ
เทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา  
   ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) หมายถึง ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของ
ผูสําเร็จการศึกษารายบุคคล ท่ีเขารับการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 ระดับดี - ดีมาก หมายถึง คะแนนรอยละ หรือคาเฉลี่ยจากการประเมินคาความประพฤติ/         
การประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร ท่ีมีคาคะแนน ≥ รอยละ ๘๐ หรือคาเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ระดับดีข้ึนไป หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาแตละ
คนท่ีมีคาคะแนน ≥ ๓.๕๑ หากสถาบันประเมินความพึงพอใจเปนคารอยละ แลวเปลี่ยนเปนคาคะแนน ๑ - ๕   
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 ระบบภาวะผูนํา (Leadership System) หมายถึง วิธีการบริหารท่ีผูนําระดับสูง นํามาใช  
ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการท่ัวท้ังองคกรซ่ึงเปนพ้ืนฐานและวิธีท่ีใชตัดสินใจเรื่องสําคัญในการสื่อสาร 
และนําไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสรางและกลไกในการตัดสินใจ การเลือกสรร และการพัฒนาผูนําระดับสูง  
ผูบริหาร หัวหนา คณาจารย ตลอดจนการเสริมสรางคานิยม ทิศทาง และความคาดหวังผลการดําเนินงาน  
 ระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด หมายถึง ระยะเวลาปกติท่ีใชในการศึกษาตั้งแตเขารับการศึกษา 
จนสําเร็จการศึกษา ดังนี้ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สวนบัณฑิตศึกษา) ใชระยะเวลาศึกษา ๒ ป โรงเรียน
เหลาทัพ ใชระยะเวลาศึกษา ๔ ป วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ ใชระยะเวลาศึกษา ๖ ป วิทยาลัยพยาบาล
เหลาทัพ ใชระยะเวลาศึกษา ๔ ป   
 วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ความเจริญงอกงามท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน  
เรื่องความคิด ความรูสึก และความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม สามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม และ
ผลเกิดจากกิจกรรมและผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล  
ซ่ึงเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันท่ีดีจึงควรมีความสอดคลองกับความเปนสากล แตมีรากฐาน
ของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณคาอยางม่ันคง และม่ันใจ  
 วัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) คือ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานหรือดําเนินชีวิตของ
บุคลากร ทุกคน ทุกหนวยในสถานศึกษา ไมวาตนจะรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานในภารกิจใดก็ตาม ทุกคนจะ
คํานึงถึงหรือตองการทําใหไดผลงานท่ีดีเสมอ  
 วัตถุประสงค (Objective) หมายถึง ขอความท่ีระบุสิ่งท่ีตองการจะใหเกิดผลในแตละกิจกรรม
สามารถตรวจวัดพฤติกรรมได  ลักษณะสําคัญของวัตถุประสงค คือ ๑) มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง แตละ
วัตถุประสงคมีผลหนึ่งเดียว ๒) สามารถวัดและตรวจสอบได ๓) ทําความเขาใจไดทันที ๔) กําหนดระยะเวลาท่ี
ทํางานใหสําเร็จ ๕) มีมาตรฐานท่ียอมรับพฤติกรรม  
 วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีมีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal 
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ใหเปนวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร 
 วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏในฐานขอมูลสากล      
เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับ 
ในศาสตรนั้นๆ หรือวารสารวิชาการท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาร
ระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อท่ีเผยแพร 
 วารสารวิชาการระดับกองทัพ หมายถึง วารสารวิชาการท่ีเผยแพรความรูภายในกองทัพ หรือ
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ตามมาตรฐานสากล ใหเปนวารสารวิชาการระดับกองทัพ เชน วารสารกองทัพไทย 
วารสารสถาบันวิชาการปองกันประเทศ วารสารพยาบาลทหารบก วารสารกรมแพทยทหารเรือ วารสารแพทย
ทหารอากาศ เปนตน 
 วิธีการ (How) หมายถึง กระบวนการท่ีหนวยงานใชเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคหรือพันธกิจ  
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 วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง  ความคาดหวังในอนาคตขององคกรท่ีตองการจะเปนโดยกําหนด
ทิศทางอยางชัดเจน ตามสภาพท่ีองคกรตองการจะเปน อธิบายทิศทางท่ีองคกรมุงไป องคกรตองการจะเปน 
หรือภาพลักษณท่ีองคกรตองการ กลาวไดวา วิสัยทัศน คือ ภาพในอนาคตขององคกร ท่ีผูนําและสมาชิกทุกคน 
รวมกันสราง สงเสริม สนับสนุนตามจินตนาการข้ึน โดยมีพ้ืนฐานอยูบนความจริง เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค 
ภารกิจ คานิยม และความเชื่อ พรรณนาใหเห็นทิศทางขององคกรอยางชัดเจน มีพลังทาทายและมีความเปนไป
ไดอยางมุงม่ันท่ีจะทําสิ่งท่ียิ่งใหญหรือดีท่ีสุดใหกับสังคม  
 ศิลปะ คือ งานสรางสรรคท่ีสงเสริมสรางความสุนทรียะ ความงาม ความสุข ใหแกผูคน 
สภาพแวดลอม และสังคม ซ่ึงพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรียะ และเขาใจคุณคาทางศิลปะ  
ซ่ึงมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษย เปนการนําศิลปะไปใชในการสงเสริมพัฒนาครู/อาจารยและผูเรียน  
 หนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชประโยชน 
หมายถึง หนวยงานหรือองคกรระดับชาติและนานาชาติภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีการนํางานวิจัยหรือ 
งานสรางสรรคของสถาบันอุดมศึกษาไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐาน 
ท่ีชัดเจน พรอมท้ังระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน 
 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทาข้ึนไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติและนานาชาติ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน 
 หนวยผูใช หมายถึง ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูใชผูสําเร็จการศึกษา หนวยงานของกองทัพ โดยมี
ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษาเปนผูประเมินความพึงพอใจ   
 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการท่ีดี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน 
ธรรมท่ีใชในการบริหารนี้ไมไดหมายถึงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
ความถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการ
ภายนอก เปนตน 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามา
ปรับใชในภาครัฐมี ๑๐ องคประกอบ ดังนี้ 
 ๑) หลักประสิทธิผล คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานท่ี
มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน 
โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 ๒) หลักประสิทธิภาพ คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถใช
ทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 ๓) หลักการตอบสนอง คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ
สรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ 
และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
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 ๔) หลักภาระรับผิดชอบ คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงาน 
ตอเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ัง
การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
 ๕) หลักความโปรงใส คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัยและ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 
 ๖) หลักการมีสวนรวม คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
มีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา หรือประเด็นท่ีสําคัญ 
ท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา 
ในฐานะหุนสวนการพัฒนา  
 ๗) หลักการกระจายอํานาจ คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจาก 
สวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร 
รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลาการ โดยมุงเนนการ
สรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวน และเพ่ิมผลิต
ภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 
 ๘) หลักนิติธรรม คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการ 
ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย  
 ๙) หลักความเสมอภาค คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการ
แบงแยกดานชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอ่ืนๆ 
 ๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ  
ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและ 
เสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ  
 องคประกอบคุณภาพ (Quality Factor)  หมายถึง  ปจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบันท่ี
มีผลตอคุณภาพการศึกษา ไดแก ปรัชญา ปณิธาน ภารกิจและวัตถุประสงค การเรียนการสอน การพัฒนาและ
สนับสนุนนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การบริหารและจัดการ การเงินและงบประมาณ และการประกันคุณภาพ    
     องคกร (Organ) หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซ่ึงเปนสวนประกอบของหนวยงาน
ใหม  ท่ีทําหนาท่ีสัมพันธกันหรือข้ึนตอกัน เชน คณะรัฐมนตรีเปนองคกรบริหารของรัฐ สภาผูแทนราษฎรเปน    
องคกรของรัฐสภา ในบางกรณี “องคกร” หมายรวมถึง “องคการ” ดวย  
 องคการ (Organization) หมายถึง  ศูนยรวมกลุมบุคคลหรือกิจการท่ีประกอบข้ึนเปนหนวย
งานเดียวกัน เพ่ือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคกําหนดไวในกฎหมาย หรือในเอกสารจัดต้ังซ่ึงอาจเปนหนวยงาน
ของรัฐ  เชน “บริษัทจํากัด” “สมาคม” หรือหนวยงานระหวางประเทศ เชน “องคการสหประชาชาติ”  
 อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East 
Asian Nations) มี ๑๐ ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร 
ไทย และเวียดนาม 
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ผนวก ง 
การฝกศึกษาวิชาทหาร และการอบรมทางทหาร 
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การฝกศึกษาวิชาทหาร และการฝกอบรมทางทหาร 

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

๑. จุดมุงหมาย 
 การฝกศึกษาวิชาทหาร และการฝกอบรมทางทหารระดับปริญญาตรี  เ พ่ือให มีความรู 
ความสามารถ และมีทักษะข้ันพ้ืนฐานเก่ียวกับวิชาชีพทหาร มีประสบการณดานการทหาร การเปนผูนําหนวย
ทหารขนาดเล็กในระดับผูบังคับหมวด/ผูบังคับหนวยรักษาพยาบาลและหนวยเสนารักษขนาดเล็กได มีความรู 
ความเขาใจ  แบบธรรมเนียมทหารและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีอุดมการณและจรรยาบรรณของ
ทหารอาชีพ บุคลิกลักษณะเหมาะสมท่ีจะเปนผูบังคับบัญชา มีความรูความเขาใจในศาสตรดานการทหาร  
มีประสบการณในภารกิจและกิจการทหาร มีความสมบูรณท้ังรางกายและจิตใจ 
 
๒. การฝกศึกษาวิชาทหาร 
 ๒.๑ ดานวิทยาการทหาร 
  เปนการใหความรูโดยการบรรยายทางดานหลักการ ทฤษฎี และศาสตรทางดานการทหาร
ข้ันพ้ืนฐาน เชน การจัดกระทรวงกลาโหมและการจัดหนวยราชการสายแพทย  วิชาประวัติศาสตรทหาร ทฤษฎี
การสงคราม ความม่ันคงและภารกิจทางทหาร อาวุธทหาร ยุทธวิธีของหนวย การอานแผนท่ี - การใชเข็มทิศ 
อบรมหลักสูตรครูทหาร การรักษาความปลอดภัยในเมือง กฎหมายทหาร สุขวิทยาทหารและวิชาของแตละ
เหลาทัพ 
  ๒.๑.๑ รร.จปร. เชน วิชาทหารราบ ทหารมา ทหารชาง ทหารปนใหญ ทหารสื่อสาร   
  ๒.๑.๒ รร.นร. เชน สมุททานุภาพและประวัติการสงครามทางทะเล นาวิกโยธิน การเรือ 
และการเดินเรือ วิชาชางกลเรือ ความรูและความปลอดภัยเก่ียวกับเรือ การจัดระเบียบงานในเรือ ดาราศาสตร  
  ๒.๑.๓ รร.นอ. เชน ประวัติและวิวัฒนาการกองทัพอากาศไทย ประวัติศาสตรการบิน หลักนิยม
การใชกําลังทางอากาศ อาวุธทางอากาศ ความรูพ้ืนฐานทางการบิน 
 ๒.๒ ดานการจัดการฝกทหาร 

           เปนการฝกทักษะท่ีเก่ียวกับวิชาชีพทหาร ประสบการณกิจการทางทหาร การพัฒนา
เสริมสรางบุคลิกภาพจากบุคคลพลเรือนใหมาเปนทหารอาชีพท่ีสมบูรณ มีคุณลักษณะทหารอาชีพท่ีดี เริ่มตั้งแต
ข้ันพ้ืนฐานจนถึงข้ันสูงสุด ไดแก 
    ๒.๒.๑ การฝกทหารเบื้องตน (การฝกบุคคลทามือเปลา การฝกแถวและการจัดรูปขบวน 
การฝกทําความเคารพ การฝกบุคคลทาอาวุธ การใชดาบปลายปน การฝกทายิงข้ันพ้ืนฐาน การฝกทายิง
ฉับพลัน การทําความสะอาดอาวุธ การจัดฝายอํานวยการระดับกองรอย การฝกงานธุรการเจาหนาท่ีระดับ 
ผูบังคับหมวด 
    ๒.๒.๒ การฝกยิงปน (การฝกยิงอาวุธประจํากายและอาวุธประจําหนวย การฝกยิงอาวุธ 
ประจํากายชนิดตางๆ) 
    ๒.๒.๓ ยุทธวิธีของหนวย (การจัดกําลัง รูปขบวนหมูปนเล็ก ทาสัญญาณ ยุทธวิธีและการนําหนวย 
การใชวิทยุสนามและสัญญาณ การรบในเวลากลางวัน - กลางคืน การใชแผนท่ีและเข็มทิศ การลาดตระเวน) 
    ๒.๒.๔ การฝกทากระบี่ (โอกาสและการใชกระบี่ ทากระบี่) 
    ๒.๒.๕ การฝกสวนสนาม 
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    ๒.๒.๖ การฝกกําลังกายกําลังใจ (การวิ่ง กายบริหาร การทดสอบกําลังกาย กําลังใจ 
ตามสถานีตางๆ ฝกไตหนาผาจําลอง) 
    ๒.๒.๗ การฝกภาคสนาม (การเคลื่อนยายหนวย การสุขาภิบาลและสุขอนามัย การปฐม
พยาบาลในสนาม การสรางคายพัก การใชวิทยุสนามและสัญญาณ การใชแผนท่ีและเข็มทิศ การเดินทางไกล 
การดํารงชีพในปา การขามลําน้ํา การปนลาดไตเขา การหลบหลีกหลบหนี) การฝกภาคทะเล การฝกสงทาง
ยุทธวิธี การฝกปฏิบัติการเพชราวุธ การฝกบริการแพทยทางยุทธ วิธีการบริการทางการแพทยในสนาม 
 
๓. การฝกอบรมทางทหาร   
 เปนการฝกภาวะความเปนผูนําทางทหาร การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงจะมีท้ังภาคทฤษฎี
และภาคการฝกปฏิบัติ มีการวัดผลเปนรูปธรรมในการปฏิบัติดวยมาตรการ การควบคุมความประพฤติ การเฝา
สังเกตพฤติกรรม และกรรมวิธีการประเมินคาพฤติกรรมอยางมีมาตรฐาน โดยมีนายทหารปกครองเปนผูกวดขัน  
ควบคุม กับดูแล ความประพฤติและปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร และขนบธรรมเนียม  
ประเพณีทางทหาร 
       ๓.๑ ภาคทฤษฎี เปนการบรรยาย ไดแก แนวทางการปกครองบังคับบัญชา สิทธิอํานาจหนาท่ีของ
นักเรียน(ระเบียบปฏิบตัิสวนตัว ระเบียบปฏิบัติสวนรวม) ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มารยาททางทหาร      
วินัยทหาร เครื่องหมายและเครื่องแบบทหาร ผูนํากับการติดตอสื่อสาร ผูนําและความเปนผูนําทางทหาร  
คุณธรรมจรยิธรรมวชิาชีพ ประสบการณการปกครองบังคับบัญชา จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน การเตรียมตัว
เปนนักเรียนผูบังคับบัญชา ธรรมะกับการปกครองและการทํางาน 
       ๓.๒ ภาคปฏิบัติ   ไดแก 
              ๓.๒.๑ การปลูกฝงคุณธรรมและจรรยาบรรณทหารอาชีพ    
          - ระบบเกียรติศักดิ์ 
                     - ระบบการปกครองบังคับบัญชาทางทหาร เชน นายทหารปกครอง ผูบังคับกองรอย 
ผูบังคับกองพัน ผูการกรมนักเรียน 
                        - ระบบนักเรียนอาวุโส เปนการกําหนดสภาพนักเรียนตามชั้นป เชน นนร.จปร.  
ชั้นปท่ี ๒ - ๓ เรียกวา “นักเรียนอาวุโส” นนร.จปร. ชั้นปท่ี ๔ เรียกวา “นักเรียนชั้นสูง” 
                        - ระบบนักเรียนบังคับบัญชา เปนการแตงต้ังนักเรียนเปนหัวหนานักเรียนกองพัน 
หัวหนานักเรียนกองรอย หัวหนาหมวด หัวหนาตอน 
     ๓.๒.๒ การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
                           - การฝกดํารงวินัยและมารยาททางทหาร เชน การแสดงความเคารพแบบทหาร 
                           - การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติสวนตัว เชน การจัดหองนอนและเครื่องนอน  
การจัดระเบียบท่ีพักอาศัยและเขตสุขาภิบาลสวนตัว การจัดโตะเรียนและโตะฝกฝน การจัดตูเสื้อผา เครื่องใช
สวนตัวและอุปกรณสวนตัว 
                           - การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติสวนรวม เชน การจัดระเบียบและทําความสะอาด
โดยรอบท่ีพักอาศัย การปฏิบัติตามระเบียบคําสั่งท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการ การทําความสะอาดหองน้ําและ 
เขตสุขาภิบาลสวนรวม 
                           - ระบบฉาก เชน การรับประทานอาหาร การเดิน การเลี้ยว 
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    ๓.๒.๓ การฝกผูนําทางทหาร    
                          - การฝกสนามผูนํา เปนการทดสอบกําลังใจ การฝกเปนผูตามท่ีดี ผูนําท่ีดี 
                        - การปฏิบัติหนาท่ีครูฝกทหาร  เชน การฝกออกคําสั่ง ลักษณะทาทางของครูฝก 
                        - การปฏิบัติหนาท่ีผูชวยจาเวร การเขาเวร   
                           - การรายงานตัว เชน เม่ือผานผูบังคับบัญชาหรือหัวหนานักเรียน เม่ือไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง 
    ๓.๒.๔ การปลูกฝงดานความม่ันคงและความจงรักภักดีตอชาติ สถาบันพระมหากษัตริย 
และกองทัพ เชน พิธีกระทําสัตยปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพล พิธีถวายสัตยปฏิญาณตนและสวนสนามของ
ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค พิธีแตงเครื่องแบบของนักเรียนเตรียมทหาร พิธีสวมแหวนรุน 
    ๓.๒.๕ การอบรมศีลธรรมและจริยธรรม การจัดกิจกรรมทางศาสนาในวันสําคัญทางศาสนาการ
อุปสมบทในภาคฤดูรอน                                  
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ผนวก จ 
 

ประมวลรูปภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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การประชุมรางตัวบงช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันการศึกษาของกองทัพ รอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
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การประชุมรางตัวบงช้ีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันการศึกษาของกองทัพ รอบส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) 
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การประชุมหารือรวมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) 
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