“...ผูที่เรียนสําเร็จจากสถาบันการศึกษาทางทหารเปนที่รับรองยกยองวา นอกจากจะมี
ความรู ดี มีค วามสามารถสูง แลว ยั งไดรั บ การฝก อบรมบรมอยา งเข มงวดในเรื่ องความมี
ระเบียบวินัยอีกดวย ระเบียบวินัยนี้เปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับทุกคน โดยเฉพาะทหาร เพราะขึ้น
ชื่อวาเปนทหารแลวตองมีวินัย ทหารจะตองถือวินัยอยางเครงครัด ทั้งวินัยทางกายทั้งวินัยทางใจ
กลาวคือ จะตองประพฤติปฏิบัติตนใหอยูในระเบียบวินัยอันดีของทหาร และตองตั้งใจใหมั่นคง
แนวแนที่จะทําการทุกอยางที่พิจารณาเห็นชัดแลววาถูกตองเปนประโยชนและเปนธรรม ใหจริง
ใหจนสําเร็จ ดวยความรับผิดชอบและดวยความสุจริตจริงใจ โดยมุงถึงผลอันพึงประสงคของ
การนั้นเปนสําคัญ จึงขอใหทหารทุกนายไดสํานึกตระหนักในเรื่องนี้ใหมาก ระมัดระวังกายใจ
ใหมั่นอยูในวินัยเสมอทุกเมื่อ จักไดเปนทหารที่แท ที่มีความรูความสามารถ ที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี
เปนที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป...”

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานกระบี่แกผูสําเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรืออากาศ
ณ อาคารอเนกประสงค วังไกลกังวล
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๔๖

คํานํา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะหนวยงานดานการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม ทํ า หน า ที่ เ ป น “สํ า นั ก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหาร” ตามคํ า สั่ ง
กระทรวงกลาโหม ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ เรื่อง การดําเนินงานกิจการสภาการศึกษาวิชาการทหาร ลง ๗ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๒ และมีหนาที่รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)
ที่ ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายดานการศึกษา กระทรวงกลาโหม ลง ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ เปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีข้ึนไป
พ.ศ.๒๕๕๙ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานวิชาชีพทหาร และมาตรฐานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งบทเรียนที่ไดจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกรอบสาม
มาเปนกรอบในการพัฒนาและปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ โดยผานการพิจารณาและ
กลั่นกรองจากคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพระดับ
ปริญญาตรีขึ้นไป ตามคําสั่งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพระดับปริญญาตรีขึ้นไป ลง ๑๙ สิงหาคม
พ.ศ.๒๕๕๒
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอขอบคุณสถาบันการศึกษาของกองทัพ
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพระดับปริญญาตรีขึ้นไป
และผูมีสวนรวมในการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
พลเอก
(สุภกิจ นุตสถิตย)
ผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ /
เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร

สารบัญ
บทที่ ๑ บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพภายนอก
กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
บทที่ ๒ การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ความเปนมาและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ
วัตถุประสงคการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
การจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม
กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองทัพ
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก

หนา
๑
๑
๗
๑๐
๑๓
๑๕
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๓
๒๕
๒๗

บทที่ ๓ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ๒๘
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๒๙
คําอธิบายรายมาตรฐาน ตัวบงชี้ คาน้ําหนัก และเกณฑการประเมิน
๓๒
แบบรายงานการประเมินตนเอง
๘๓
ภาคผนวก
ผนวก ก มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๑๐๕
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
ผนวก ข กฎ คําสั่ง ระเบียบ และประกาศ
๑๓๓
ผนวก ค นิยามศัพท
๑๘๐
ผนวก ง การฝกศึกษาวิชาทหาร และการอบรมทางทหาร
๑๙๔
ผนวก จ ประมวลรูปภาพงานประกันคุณภาพการศึกษา
๑๙๘
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บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
จากความเจริญของเทคโนโลยีตางๆ ที่เปนกระแสของโลกาภิวัตน ทําใหสังคม ในยุคปจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว บุคคลในสังคมจําเปนตองพัฒนาศักยภาพใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
สงผลใหระบบการจัดการศึกษาตองเรงพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงใหสามารถผลิตและเพิ่มพูนศักยภาพ
บุคคลในสังคมใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง ดังจะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ กษา โดยกํ า หนดรายละเอีย ดไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกัน คุณภาพการศึกษา
ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไก
ในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษา
สถาบันการศึกษาตางๆ ไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ดังกลาว
โดยดําเนินการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามมาตรา ๔๘ ที่กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและ
สถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ซึ่งเปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่ กําหนดโดยสถานศึกษาหรือหนว ยงานต นสังกัด และใหถือวาการประกันคุณภาพ
ภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๓ ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัด และสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประกอบกั บ พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริห ารราชการกระทรวงศึกษาธิก าร พ.ศ.๒๕๔๖ และกฎกระทรวง
แบงสวนราชการ กําหนดให สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียกชื่อยอวา สกอ. มีหนาที่พิจารณา
เสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
และแผนการศึ ก ษาแห ง ชาติ ส นั บ สนุ น ทรั พ ยากร ติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตาม
กฎหมาย ว า ด ว ยการจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาแต ล ะแห ง และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
รายละเอียดดังนี้
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๑. กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
หลังจากที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาที่กํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ได เ สนอระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให ค ณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ เจตนารมณ
แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ไดมีมติเห็นชอบ
กับ ระบบประกั น คุ ณภาพการศึ กษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัย เดิม)
ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่ อ ใช เ ป น แนวปฏิ บั ติ สาระสํ า คั ญ ของประกาศฉบั บ นี้ ร ะบุ ใ ห
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจ หลั กของสถาบั นอุ ดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ล รวมทั้ งใหมีการประเมิ นผลและ
ติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนว ยงาน
ตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก
รวมถึงสนับสนุนใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชาหรือ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก และ
ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา
หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ.๒๕๔๕ ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการ
อุด มศึกษาจึงไดจั ดทํ ากฎกระทรวงวา ด ว ยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง
ตอมาในป พ.ศ.๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิ ธี การประกั น คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ แทนฉบั บเดิม โดยรวมการประกัน คุ ณภาพภายในและ
ภายนอกของการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ กษา ทํ า หน า ที่ ห ลั ก ๒ ประการคือ ๑) วางระเบี ย บหรื อออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในระดับ อุด มศึกษา โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา และ ๒) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอกไปปรับ ปรุงคุ ณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับ เปลี่ย นใหร ะบบการประกัน
คุณภาพภายใน ประกอบดวย การประเมินคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลให
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ
และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
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ตอไปนี้

๑.๑ หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงพิจารณาจากประเด็น

๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
๒) ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาตามระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่กําหนดไว
๓) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
๑.๒ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงใหใชแนวปฏิบัติดังนี้
๑) ให ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ห น ว ยงานคณะกรรมการ
รับผิดชอบดําเนินการดานการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหนาที่พัฒนาบริหารและติดตามการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและ
หลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๓) ให ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาดํ า เนิ น การตามระบบการประกั น
คุณภาพภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
๔) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ
ขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ (๑) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตางๆ (๒) คณาจารย
และระบบการพัฒนาคณาจารย (๓) สื่อสารศึกษาและเทคนิคการสอน (๔) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น
(๕) อุปกรณการศึกษา (๖) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา (๗) การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (๘) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้ ง นี้ ให แ ต ล ะคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ร ะบบการติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึ กษาตามที่เห็น สมควร โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและ
สนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
อยางตอเนื่อง
ในปจจุบัน สกอ. ไดพัฒนาระบบ CHE QA Online สําหรับเก็บรวบรวมขอมูล และ
ประเมินตนเอง โดยสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online
ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากสิ้นปการศึกษา
๑.๓ การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพให ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่
คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมีระบบและตอเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตองจัด ทํารายงานประจําปที่เปน รายงานการประเมิน คุณภาพภายในเสนอต อสถาบั น หนว ยงานต นสั งกั ด
และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชน โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทาง
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
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๑.๔ การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด
ให หน วยงานต น สังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
๒. แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๒.๑ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพที่ เ หมาะสมสอดคล อ งกั บ ระดั บ
การพั ฒ นาของสถาบั น โดยอาจเป น ระบบประกั น คุ ณภาพที่ใ ชกั น แพรห ลายในระดั บ ชาติ ห รื อนานาชาติ
หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางาน
ที่เริ่มตนจากการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้เพื่อให
การดําเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกัน
แกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตการศึกษาที่มีคุณภาพ เชน ระบบ AUN – QA
(ASEAN University Network – Quality Assurance) หรือระบบ Ed PEx (Education Criteria for
Performance Excellence) หรือระบบที่สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดยผานการพิจารณาจากสถาบัน
และเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาเห็นชอบ
หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา มีดังตอไปนี้
๑. สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
๒. เป น ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รอบคลุ ม ป จ จั ย นํ า เข า และ
กระบวนการซึ่งสามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม ประกอบดวย
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา ๒๕๕๗
- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ
จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน
กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค ณะและสถาบั น พั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพ โดยยึ ด หลั ก เสรี ภ าพ
ทางวิ ช าการและความมี อิส ระในการดํ า เนิน การของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมิน ตามระบบประกัน คุณภาพ
การศึ ก ษาภายในที่ ค ณะและสถาบั น ต อ งการให ค ณะและสถาบั น พั ฒ นาตามศั ก ยภาพและประเภทของ
กลุมสถาบัน ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ
๔. ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๕. เชื่ อ มโยงกั บ ระบบคุ ณ ภาพอื่ น ที่ กํ า หนดและเป น นโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะ
เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ.
เพื่อไมใหเปนการทํางานซ้ําซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน
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๒.๒ มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑประเมินคุณภาพ
มาตรฐานเป น กรอบสํ า คั ญ ในการดํ า เนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา คื อ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา อยางไรก็ตามในปจจุ บันสถาบันอุ ดมศึ กษาตางๆ ยังต องดํ าเนิ นการใหดีตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกมาก เชน มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ 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 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุวาผลการ
ดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบ ที่จะได ๑ คะแนน ใหถือวา
ได ๐ คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่ได คณะหรื อสถาบันดําเนินการ และกรรมการ
ประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆรวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนน
อยูระหวาง ๐ - ๕
๒) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง ๑ ถึง ๕ โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
(ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละตัวบงชี้จะกําหนด
คารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม ๕ ไว
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ นําไปใชเปนแนวทาง
(Guideline) ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของแตละสถาบันตามความสมัครใจภายใตการ
กํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก
๔ ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (๑) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (๒) พันธกิจ
ดานการวิจัย (๓) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (๔) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการ
บริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพระดับ หลักสูต รจะเนนพัน ธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเป นสําคั ญ
ส ว นพั น ธกิ จ ด า นอื่ น ๆ จะเป น การบู ร ณาการเข า ไว ด ว ยกั น หากเป น ตั ว บ ง ชี้ ใ นระดั บ คณะและสถาบั น
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการไดทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่
พึงประสงค ตามมาตรฐานการอุ ดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่ เกี่ย วของกับพัน ธกิจ เหลานั้นได
ทั้งหมด
สํ า หรั บ การพั ฒ นาตัว บ งชี้ แ ละเกณฑ การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในทั้ ง ระดั บ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน ดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัวบงชี้ที่เนนกระบวนการจะตองมีการประเมิน
ผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงชี้กระบวนการดังกลาวดวย (process performance) ซึ่งไดกําหนด
หลักการพัฒนาไวดังนี้
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดั บหลักสู ตร ประกอบดวย ๖ องคป ระกอบ
ได แ ก องค ป ระกอบที่ ๑ การกํ า กั บ มาตรฐาน องค ป ระกอบที่ ๒ บั ณ ฑิ ต องค ป ระกอบที่ ๓ นั ก ศึ ก ษา
องค ป ระกอบที่ ๔ อาจารย องค ป ระกอบที่ ๕ หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผู เ รี ย น และ
องคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ครอบคลุมเรื่องการสงเสริม พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารย
ตอนักศึ กษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเ ปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลั กสูตร)
ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตาง ๆ
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจาก
การมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย ๕ องคประกอบไดแก
องค ป ระกอบที่ ๑ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต องค ป ระกอบที่ ๒ การวิ จั ย องค ป ระกอบที่ ๓ การบริ ก ารวิ ช าการ
องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุน
การจั ด การเรี ย นการสอนของแต ล ะหลั ก สูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจ กรรมนักศึก ษา การบริการนัก ศึกษา
การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวย ๕ องคประกอบ ไดแก
องค ป ระกอบที่ ๑ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต องค ป ระกอบที่ ๒ การวิ จั ย องค ป ระกอบที่ ๓ การบริ ก ารวิ ช าการ
องคประกอบที่ ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยดานกายภาพดานวิชาการ
ด า นการเงิ น ด า นการบริ ห ารจั ด การมาตรฐานด า นการดํ า เนิ น การตามภารกิ จ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบัน เพื่อสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกัน
คุณภาพภายในภาพรวม
จุ ด มุ ง หมายของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในแต ล ะระดั บ เพื่ อ การควบคุ ม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบันใหไดขอมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
แต ละคณะ และภาพรวมของสถาบัน อัน จะนําไปสูการกํ าหนดแนวทางและพัฒ นาคุ ณภาพตามเกณฑและ
มาตรฐานที่ ตั้งไว อยา งต อเนื่ อง เพื่อจั ดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมิน คุณภาพภายในเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุกปการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอยางนอย
หนึ่งครั้งในทุกสามปตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียน
มีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณา
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
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๒.๓ กลไกการประกันคุณภาพ
ในด า นของกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ ผู ที่ มี ค วามสํ า คั ญ จะส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น งาน
ประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด
ของสถาบัน ที่จ ะต องให ความสํา คัญ และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจ
รวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน
และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงาน
คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน
ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละ
ระดับเพื่อกํากับการดําเนินงาน แตที่สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิด
ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ
๒.๔ ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ
การวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด
และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศที่เป นจริ งถูกตองตรงกั นทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชาและสถาบัน
ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัย
สําคั ญยิ่ งที่จ ะส งผลตอความสํ าเร็ จของการประกัน คุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้น ตอน
การดํ า เนิ น งานตั้ งแต การวางแผนการปฏิบั ติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับ ปรุ ง
และพัฒนา

การประกันคุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง ความมุงหมาย หลักการ และแนว
การจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งระบุไวในมาตรา ๔๙ กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค การมหาชน) เรีย กชื่อย อวา สมศ. ทํ าหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธี การประเมินคุ ณภาพ
ภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้
กําหนดใหมีการประเมิ นคุ ณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห งอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับ ตั้งแต
การประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
หลักการสําคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก
๑) ส งเสริ มพั น ธกิ จ หลั กและพัน ธกิจ สนับ สนุ น ของการอุดมศึก ษาภายใต ความสอดคลอ งกั บ
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
๒) เป น ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในที่ ค รอบคลุ ม ป จ จั ย นํ า เข า และกระบวนการ
ซึ่งสามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ
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๓) ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา รอบใหม ประกอบด ว ย
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา ๒๕๕๗
- ระบบการประกั น คุ ณภาพการศึกษาระดั บ หลั กสูตร มีการดําเนิน การตั้งแตการควบคุ ม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ
จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน
กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ
- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ
ความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะ
และสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน ซึ่งเปนการประเมิน
ความเขมแข็งทางวิชาการ
๔) ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๕) เชื่อมโยงกับ ระบบคุณภาพอื่นที่ กําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ แ ละการเชื่ อ มโยงกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายนอกของ สมศ.
เพื่อไมใหเปนการทํางานซ้ําซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน
นอกจากนี้ กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
กําหนดให สมศ. ทําการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแตละแหงตาม มาตรฐานการศึกษาของชาติและ
ครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง ดังนี้
๑. มาตรฐานวาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา
๒. มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
๓. มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๔. มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
ทั้งนี้การดําเนินการประกันคุณภาพศึกษาดังกลาว จําเปนจะตองดําเนินงานในทุกระดับการศึกษา
สําหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีแนวทางในการแบงประเภทหรือกลุมเปน ๔ กลุม ตามมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ในป ๒๕๕๑ คือ
กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี
จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนที่มีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน
สถาบั นสนับ สนุน รองรั บการเปลี่ยนอาชีพขั้น พื้นฐาน เชน แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรู
ที่สงเสริมใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน
กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพื่อใหบัณฑิตที่มีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในระดั บ ภู มิ ภ าค เพื่ อ รองรั บ การดํ า รงชี พ สถาบั น อาจมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได
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กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ มสาขาวิ ช า ทั้ ง สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตรก ายภาพ วิท ยาศาสตร ชีว ภาพ สัง คมศาสตรห รื อมนุ ษยศาสตร
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบวิชาชีพระดับสูง หรือเนนทั้งสองดาน รวมทั้งสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริง ทั้งอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน
๒ ลักษณะคือ ลักษณะที่ ๑ เปนสถาบันที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ ๒ เปนสถาบันที่เนนระดับ
ปริญญาตรี
กลุม ง สถาบั น ที่ เ น น การวิ จัย ขั้ น สู งและผลิตบั ณฑิต ระดับ บั ณฑิต ศึก ษาโดยเฉพาะระดั บ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและ
เนนการทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตที่เปนผูนําทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุงสราง
องคความรูทฤษฎีและขอคนพบใหมทางวิชาการ
ดังนั้น การประกัน คุ ณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมิน คุณภาพใหสอดคลอง
รับกับการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ๔ กลุมดังกลาว
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กําหนดใหอุดมศึกษาไทย
ในชวงป ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพื่อเปนแหลงความรูที่ตอบสนองการแกไขปญหา
วิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถิ่นโดยเรงสรางภูมิคุมกัน ในประเทศใหเขมแข็งขึ้นภายใต
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสงเสริมการพัฒนาประเทศ ใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรง
ตามความตองการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง และเพื่อชวยเหลือสังคม มีคุณธรรม
มีความรับผิดชอบ และมีสุขภาวะ ทั้งรางกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและผูเชี่ยวชาญ
มืออาชีพใหเปนอาจารยพัฒนาวิชาชีพอาจารยใหเปนที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหาร
จัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศนป ๒๕๕๙
“อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืนสราง
สังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ”
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กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังนี้

การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ใชกรอบแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
อุดมการณ สํ าคั ญ ของการจัดการศึกษาของชาติ คือ การจัดให มีการศึกษาตลอดชีวิตและ
การสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาที่สรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุล
ระหวาง ปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคนไทยทั้งปวงมุงสรางพื้นฐานที่ดี
ในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตั้งแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาความรูความสามารถ
เพื่อการทํางานที่มีคุณภาพโดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความตองการของ
ผูเ รีย น และสามารถตรวจสอบไดอยา งมั่นใจวา การศึกษาเป นกระบวนการของการพั ฒนาชีวิ ตและสั งคม
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองและพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันได
ในระดับนานาชาติ
เพื่อใหเปนไปตามอุดมการณและหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนดมาตรฐาน
และตัวบงชี้ไว ๓ มาตรฐานและ ๑๑ ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก คนไทย
เปนคนเกง คนดี และมีความสุข ประกอบดวย ๕ ตัวบงชี้ คือ
๑.๑ กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ
๑.๒ ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม
๑.๓ ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว
๑.๔ ทักษะทางสังคม
๑.๕ คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
จัดการเรีย นรูที่มุงพั ฒนาผูเ รีย นเปน สําคัญและการบริหารโดยใช สถานศึกษาเปนฐาน
ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ
๒.๑ การจั ดหลั กสู ตรการเรีย นรู และสภาพแวดล อมที่ ส งเสริ มให ผู เรีย นไดพัฒ นาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
๒.๒ มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบและ
มีคุณภาพ
๒.๓ มีการบริหารจัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน
มาตรฐานที่ ๓ แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู
การสรางวิถีการเรียนรูและแหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ
๓.๑ การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับชุมชนใหเปนสังคม
แหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู
๓.๒ การศึกษาวิจัย เสริมสราง สนับสนุนแหลงการเรียนรู และกลไกการเรียนรู
๓.๓ การสรางและการจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม
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๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา
สํานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยใชมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ เปนกรอบในการพัฒนา ประกอบดวยมาตรฐาน ๓ ดาน ไดแก
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมความรูและสังคมแหงการเรียนรู
ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภูมิที่ ๑
แผนภูมิที่ ๑ แสดงความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานที่ ๑
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง
ประสงคทั้งในฐานะพลเมือง
และพลโลก
มาตรฐาน
การอุดมศึกษา

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐานรวมถึง
มาตรฐานสถาบัน
อุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ

มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต

มาตรฐานที่ ๒
แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓
แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/
สังคมแหงความรู

มาตรฐานดานการบริหาร
จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหาร
ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน
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๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได จั ด ทํ า มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ การ พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตามกลุม สถาบั น ที่ มี ป รั ช ญา
วัตถุประสงค และพั นธกิจ ในการจัดตั้งที่แตกต างกัน ไดอยางมีประสิทธิภ าพและประสิ ทธิผล ประกอบดว ย
มาตรฐานหลัก ๒ ดาน คือ
๓.๑ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
๓.๒ มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดยกําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรูอยา งน อย ๕ ด าน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรูดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในฐานะที่ เ ป น หน ว ยงานกํ า กั บ และส ง เสริ ม
การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทยขึ้น (Thai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF : HEd) โดยมุงเนน
เปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพ
บัณฑิ ตที่ ได รับ คุณวุฒิ แตละคุณวุ ฒิ พร อมทั้งเปนการสื่อสารใหสังคม ชุมชน และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศเขาใจตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานที่
สามารถเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ
๔.๑ การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณ
ที่ไดรับระหวางการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังให
บัณฑิตมีอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้
๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการ
ปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและ
สังคม
๒) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และ
การนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตางๆ และ
สามารถเรียนรูดวยตนเองได
๓) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณและใชความรูความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะห
และการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
๔) ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหวา งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility) หมายถึ ง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํ า
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง
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๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทยและวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่ม
การเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาขึ้นจาก
การเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ที่ไดรับการพัฒนาดังกลาว และแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจาก
การเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว
มาตรฐานผลการเรียนรู ซึ่งมีอยางนอย ๕ ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิโดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิ
สูงขึ้น ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการ
เรียนรูของระดั บคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขา/สาขาวิชาเดี ยวกันของระดับ
คุณวุฒิที่ต่ํากวาดวย
๑) มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวาบาง
สาขา/สาขาวิชานักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี และนักกฎหมาย
เปนตน
๒) มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญา จะเกี่ยวของโดยตรง
กับสาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา/สาขาวิชา ที่เหมาะสมกับ
ระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
๓) มาตรฐานผลการเรี ย นรู ด  า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูดานเหลานี้
๔) มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวั งใหนักศึ กษาทุ กคนไมวาจะเปน ระดับ คุณวุฒิส าขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูดานนี้ แตสําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับมาตรฐาน
ผลการเรียนรูนี้ จะตองเนนใหมีความชํ านาญมากกวานักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ เชน นักศึกษาที่เ รีย น
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและ
ดานทักษะทางปญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก

ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ ระบุ ว า “ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ กษาและใหถือว าการประกัน คุณภาพภายในเปน สว นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชน
ทํ า หน า ที่ พัฒ นาเกณฑ วิ ธี การประเมิ น คุ ณภาพภายนอกและทําการประเมิน ผลการจัดการศึกษา เพื่อใหมี
การตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา”
จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริ ห ารการศึ กษาปกติ ท่ีตองดํ า เนิ น การอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจ จัย ที่เกี่ย วของกับ คุณภาพ
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ
ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และ
ผลผลิต หรื อผลลั พธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมิน คุณภาพภายนอกที่เนน การประเมิ น
ผลการจัดการศึกษา (output/outcome) ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปนโดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภูมิที่ ๒
แผนภูมิที่ ๒ แสดงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน

การประเมินคุณภาพภายนอก
รายงาน
ประจําป

การตรวจเยี่ยม

รายงานผล
การประเมิน

การติดตามผล

ขอมูลปอนกลับ
ขอมูลปอนกลับ

จากแผนภูมิที่ ๒ จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพ ภายในแลว
จําเปน ตองจัดทํารายงานประจําปที่เ ปน รายงานประเมิ นคุณภาพภายในโดยใช รูป แบบการจัดทํ ารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบ ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
(CHE QA Online) ซึ่งเปนการบันทึกผลการดําเนินงาน ประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน
ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เอกสาร อางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ เพื่ อนํ าเสนอ สภาสถาบัน หน วยงานตนสั งกัด หนว ยงานที่ เกี่ ยวข อง และเปด เผยตอสาธารณชน
ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตาม ตรวจสอบ
ของตนสังกัด ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึกสะทอนภาพ
ที่แทจริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับหลักสูตรการดําเนินการของคณะและสถาบันเพื่อการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคม
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บทที่ ๒
การประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ความเปนมาและความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ

กระทรวงกลาโหม ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ จึงมีคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)
ที่ ๒๒๐/๔๕ แสดงเจตนารมณและกําหนดนโยบายดานการจัดการศึกษาขึ้น โดยมุงเนนใหสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม เรงรัดดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้ง
พัฒ นาระบบการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนแตงตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพ
การศึกษาและดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษากระทรวงกลาโหม ทุกขั้นตอน เนนการประสานงาน การมีสวนรวมของกําลังพลทุกฝาย และให
มีการเตรียมความพรอมเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ดังกลาว
ในป พ.ศ.๒๕๔๓ กองบัญชาการทหารสูงสุด ไดออกระเบียบกองบัญชาการทหารสูงสุด วาดวย
คณะกรรมการศึ ก ษา กองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด พ.ศ.๒๕๔๓ มี อํ า นาจหน า ที่ กํ า กั บ ดู แ ล เสนอแนะ
การดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ ใหดําเนินไปดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
ในป พ.ศ.๒๕๔๔ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศึกษา กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ ๐๑/๔๔
แต งตั้ งคณะทํ า งานพั ฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษา สํ า หรั บ สถาบั น การศึ กษาของกองทั พ ระดั บ
ปริ ญญาตรี ขึ้น ไป และคํ า สั่ งคณะกรรมการศึกษา กองบัญ ชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ ๐๒/๔๔ แต งตั้ง
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานตามนโยบายและกรอบการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการศึกษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด
ในปเดียวกันนี้ คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๓/๔๔ กําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา สถาบั นการศึ กษาของกระทรงกลาโหม เพื่อใหผู สําเร็จ การศึกษา มีคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กระทรวงกลาโหมตองการ และสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
ในป พ.ศ.๒๕๔๕ มีคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ กําหนดนโยบายดานการศึกษา
ของกระทรวงกลาโหม เพื่อจัดระบบการศึกษาใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
ในป พ.ศ.๒๕๔๖ มีคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๔๖/๒๕๔๖ ใหเจากรมยุทธศึกษาทหาร
เปนเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และใหกรมยุทธศึกษาทหารทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึ กษาวิ ช าการทหาร มี ห น า ที่ ควบคุมกํ ากับ ดูแลการปฏิบัติต ามนโยบายการศึกษา กระทรวงกลาโหม
วิเคราะห วิจัย และรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเฉพาะทาง การเทียบโอนหนวย
การศึกษา การอนุมัติหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพครูอาจารยของกองทัพ รวมทั้งการติดตามประเมินผล
ผูสําเร็จการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
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ในป พ.ศ.๒๕๔๗ มี คํา สั่ ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๗๒/๒๕๔๗ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
ในป พ.ศ.๒๕๕๑ มีคําสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๕๑ กําหนดนโยบายการศึกษาของกองทัพไทย
เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม นโยบายดานการศึกษาของกระทรวงกลาโหม นโยบาย
การปรับปรุงและพัฒนาระบบการฝกศึกษา กองทัพไทย มาตรา ๑๑ และแผนแมบทการปรับปรุงโครงสราง
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๐
ในป พ.ศ.๒๕๕๒ ยกเลิ ก คํ า สั่ ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๔๖/๒๕๔๖ และมี คํ า สั่ ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ใหผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศเปนเลขาธิการ
สภาการศึกษาวิชาการทหาร และใหส ถาบัน วิชาการปองกันประเทศ ทําหนาที่เป น “สํ านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษาวิชาการทหาร”
และในป เ ดี ย วกั น นี้ ยกเลิ กระเบี ย บกองบั ญชาการทหารสู งสุ ด ว าด ว ยคณะกรรมการศึ ก ษา
กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ.๒๕๔๓ และออกระเบียบกองทัพไทยวาดวยคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย
พ.ศ.๒๕๕๒ มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล เสนอแนะการดําเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนาการศึกษา คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาของกองทัพใหดําเนินไปดวยความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๒ แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึ ก ษา สํ า หรั บ สถาบั น การศึ ก ษาของกองทั พ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป และคํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการศึกษากองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๒/๕๒ แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
สําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินงานตามนโยบาย
และกรอบการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย
ในป พ.ศ.๒๕๕๓ ยกเลิ ก คํ า สั่ ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๗๒/๔๗ และมี คํ า สั่ ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๑/๕๓ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ 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. ใหเปนไปตามที่ประธานกรรมการเปนผูแตงตั้ง และมีวาระ
การปฏิ บั ติ หน า ที่ อยู ในตํา แหนงคราวละไมเกินสองปนับ แตวัน ที่ไดรับ การแตงตั้ง ผูที่พนจากตําแหนงแลว
อาจไดรับการแตงตั้งใหมไดอีกไมเกินหนึ่งวาระติดตอกัน

16

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

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. พิจ ารณากํา หนดหลักเกณฑ วิธีการ แผนงาน และกํากับ ดูแลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
๒. ใหขอเสนอแนะในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอสถาบันการศึกษา
๓. รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม/
นายกสภาการศึกษาวิชาการทหาร ทุกสิ้นปงบประมาณ
๔. แต งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อชวยเหลือหรือดําเนินการที่เกี่ย วของกับการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไดตามความเหมาะสม
๕. ติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและนอกกระทรวงกลาโหม
ไดโดยตรง
๖. ให ส ว นราชการในสั งกั ดกระทรวงกลาโหม สนับ สนุนการดําเนิน การของคณะกรรมการฯ
ตามที่ไดรับการรองขอ

วัตถุประสงคการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ

๑. เพื่อใหสถาบันการศึกษาของกองทัพ ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา
๒. เพื่ อ ส ง เสริ ม และกระตุ น ให ส ถาบั น การศึ ก ษาของกองทั พ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง
๓. เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนใหเห็นจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาของการจัดการศึกษา ซึ่งเปน
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพมากขึ้นตอไป
๔. เพื่อติดตามความกาวหนาในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๕. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตอหนวยงานตนสังกัด อันจะเปนประโยชน
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของกองทัพใหกาวสูระดับสากลตอไป
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพ
ปจจัยนําเขา
(Input)

* ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค
นโยบาย แผนงาน
* ผูเรียน
* ทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู
- อาคารสถานที่
- หองเรียน
- สภาพแวดลอม
- หองสมุด
- หองปฏิบัติการ
* การเงินและงบประมาณ
- งบประมาณที่ไดรบั

กระบวนการ
(Process)
* การเรียนการสอน

- หลักสูตร
- ครู/อาจารย
- ผูเรียน
- กระบวนการเรียนการสอน
- การวัดและประเมินผล
* การวิจยั และงานสรางสรรค/
นวัตกรรมและการสราง
องคความรู
* การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร
* การพัฒนาภาวะผูนําทางทหาร
และการปลูกฝงความเปนทหาร
อาชีพ
* กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
* การบริหารจัดการ
* ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

ผลผลิต

(Output)
* ผูสําเร็จการศึกษา

มีคุณลักษณะทาง
วิชาการ - ทหาร
ที่พึงประสงค
และตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
* ผลงานวิจัยและงาน
สรางสรรค/ ผลงาน
นวัตกรรมและการสราง
องคความรู
* การบริการทาง
วิชาการ/องคกร
แหงการเรียนรู/
องคความรู

ผลลัพธ
(Outcome)
* สนองนโยบาย

การผลิต/พัฒนา
กําลังพลของ
กองทัพ
* ความพึงพอใจ
ของผูใชผูสําเร็จ
การศึกษา
* ศรัทธา/ความ
เชื่อมั่นที่มีตอ
สถาบัน
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การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ

การดําเนินงานประกันคุ ณภาพการศึกษา ตามนโยบายการประกัน คุณภาพการศึกษาสถาบั น
การศึกษาของกองทัพ มีแนวทางดังนี้
๑. แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (Quality Assurance Committee)
ซึ่งมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
๑.๑ กําหนดหลักเกณฑ และขั้นตอนในการดําเนินงาน โดยออกเปนคําสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติ
ของสถาบันใหสอดคลองกับแนวทางในการดําเนินการตามที่กระทรวงกลาโหม และกองทัพไทยกําหนดขึ้น
๑.๒ กําหนดแผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
๑.๓ กํ า หนดมาตรการสง เสริ ม การควบคุ ม การตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา การบริหารและการจัดการ
๑.๓.๑ กําหนดคุณลักษณะทางทหารที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
๑.๓.๒ จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผเู รียนเปนสําคัญ
๑.๓.๓ กําหนดหนาที่และภาระงานของครู อาจารยในสถาบัน
๑.๓.๔ กําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินที่ใชควบคุมคุณภาพการศึกษา
๑.๓.๕ พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใช
ในการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล
๑.๓.๖ พัฒนามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง
กับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๓.๗ กําหนดวิธีการสงเสริม ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา การบริหาร
และการจัดการ
๑.๓.๘ กําหนดและพัฒนาแบบบันทึกขอมูล/แบบรายงานเพื่อใชในการควบคุม การตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา
๑.๔ จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายหลังการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยคํานึงถึงหลักและครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้
๑.๔.๑ นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะหและดําเนินการ ซึ่งแสดงใหเห็นถึง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
๑.๔.๒ กํา หนดเปาหมาย และตัวชี้วัดความสําเร็จ ของการพัฒ นาไวอย างชัดเจนและ
เปนรูปธรรม
๑.๔.๓ กํ า หนดวิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานที่ มี ห ลั ก ฐานทางทฤษฎี ห รื อ ผลการวิ จั ย หรื อ ขอ มู ล
เชิ งประจั กษที่อางอิ งใหครอบคลุ มการพัฒนาดานการจัดประสบการณการเรี ยนรู  การสงเสริมการเรีย นรู
การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารการจัดการ เพื่อนําไปสูเปาหมายที่กําหนดไว
๑.๔.๔ กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ
๑.๔.๕ กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถาบันการศึกษาทุกคน รวมทั้งผูเรียน
รับผิดชอบและดําเนินงานตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๔.๖ กําหนดการจัดงบประมาณ และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ แตงตั้งเจาหนาที่ประกันคุณภาพ (Quality Assurance Officer) ทําหนาที่รวบรวมขอมูล
ในแตละภาคการศึกษา ประมวลขอมูลเพื่อจัดทํารายงานและเตรียมรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนการเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
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๒. จัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบ ติดตาม ประสานงาน สงเสริม สนับสนุนเพื่อใหการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓. นําขอมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกไปใชในการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงาน การสนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากร
ตางๆ ของสถาบัน
๔. จั ดทํ า คู มือ การประกั น คุณภาพการศึก ษาเพื่อเป น แนวทางในการตรวจสอบและประเมิ น
คุณภาพการศึ กษาภายใน รวมทั้ งเป น แนวทางในการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๕. สถาบันการศึกษาจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เสนอตอตนสังกัด
ตามลําดับชั้นจนถึงผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศทุกสิ้นปการศึกษา
๖. จัดใหมีเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน องคกร ชุมชน สังคม ทั้งภายในและภายนอก
กระทรวงกลาโหม เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูล ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. จัดทําขอมูลเผยแพรขาวสาร และผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันในรูปแบบ
ตางๆ เชน แผนพับ เอกสาร เว็บไซตผานทางอินเตอรเน็ตตอสาธารณชน เพื่อใหทราบถึงมาตรฐานการศึกษา
ของสถาบัน
๘. รับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะจากหนวยงานและบุคคลทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อนํามา
ปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
๙. สรางจิตสํานึกใหบุคลากรเห็นความสําคัญของการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา

การจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม มี วั ตถุ ประสงคในการจัดการศึกษาเพื่อใหการผลิตกําลังพลเปน ไปอยางมี
ประสิทธิภาพ สรางความพรอมใหกับกําลังพล ใหสามารถตอบสนองแนวทางการใชกําลังของกองทัพ ในการ
ปองกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ
และการปฏิบัติภารกิจอื่นๆทางทหารที่ไมใชสงคราม โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาสังกัด
กระทรวงกลาโหม เพื่อเปนการเตรียมกําลังพลใหมีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงของตน อันจะ
เปนผลใหทุกหนวยสามารถปฏิบัติภารกิจตามคําสั่งและแผนยุทธการของกองทัพไดอยางเต็มขีดความสามารถ
สงผลเปนสวนรวมใหกองทัพมีความพรอมตอเนื่องและมีความทันสมัย จึงไดมีการยกระดับความรูความสามารถ
และเพิ่มพูนทักษะประสบการณของกําลังพลใหสามารถใชงาน บํารุงและรักษายุทโธปกรณที่กองทัพมีอยูใน
ปจจุบัน หรือจําเปนตองมีในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ แมจะเปนยุทโธปกรณที่มีเทคโนโลยีสูง รวมทั้ง
ปลูกฝงใหกําลังพลมีความรูทางวิชาการทหาร มีลักษณะความเปนผูนําหนวยทหาร มีคุณธรรม จริยธรรม
ประพฤติปฏิบัติตนอยูในกรอบของศีลธรรมอันดี ตลอดจนมีอุดมการณ ความรักชาติ ศาสนา และมีความรู
ในสาขาวิชาตางๆ นอกเหนือจากวิชาการทหาร อันจะเปนผลใหกําลังพลไดรับการพัฒนาทางความคิดและ
มีความรู กาวทันการเปลี่ยนแปลงและมีความกาวหนาทางวิชาการ เพื่อจะไดนําความรูที่ไดรับมาใชใหเกิด
ประโยชนตอกองทัพ ซึ่งจะเปนการพัฒนากองทัพใหไปสูความทันสมัยในอนาคต
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นโยบายดานการศึกษา กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหมไดกําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถาบันการศึกษาของ
กองทั พ เพื่ อ ให ส ถาบั น การศึ ก ษาของกองทั พ และผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
ตามที่กองทัพตองการ สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และคําสั่งกระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายดานการศึกษา กระทรวงกลาโหม ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๕ เกี่ยวกับ
การจัดระบบการศึกษา ดังนี้
๑. ใหตระหนักถึงความสําคัญในการใหการศึกษาแกกําลังพลดวยการจัดใหมีระบบการศึกษา
ที่ไดมาตรฐาน สอดคลองกับแผนพัฒนากองทัพ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ซี่งออกตามความในพระราชบั ญญัติ การศึ กษาแหงชาติ ฉบับดังกลาว รวมถึงแนวทางการปฏิบัติดาน
การศึกษาอื่นๆ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
๒. ใหมีการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
หลั ก สู ต รการผลิ ต และหลั ก สู ต รเพิ่ ม พู น ความรู ทั้ ง หลั ก สู ต รตามแนวทางรั บ ราชการ และหลั ก สู ต รอื่ น ๆ
ของกองทัพใหแกกําลังพล คํานึงถึงประโยชนที่กําลังพล และหนวยจะไดรับโดยใหความสําคัญกับความรูดาน
การทหาร ภาษาไทย ประวัติศาสตร การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภู มิ ป ญญาไทย ตลอดจนคุ ณธรรม จริ ยธรรม และศาสนาในเนื้ อหาที่ เ หมาะสม เพื่ อให สามารถปฏิ บั ติ งาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีคุณคา
๓. ใหปรับปรุ งระบบการศึกษาตามแนวทางรับ ราชการ ใหมีประสิ ทธิภ าพและคุณภาพสูงขึ้ น
เพื่ อ ให กํ า ลั ง พลของกระทรวงกลาโหมมี พื้ น ฐานความรู เ พี ย งพอที่ จ ะปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละบริ ห ารงานหน ว ย
ในระดับสูงขึ้นไดและมีมาตรฐานเดียวกัน
๔. ให คํ า นึ ง ถึ ง มาตรฐานทางทหาร ความเป น สากลในด า นการศึ ก ษาและการเที ย บโอนผล
การศึ ก ษาระหว า งสถาบั น ที่ จั ด การศึ ก ษาในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น หรื อ คล า ยคลึ ง กั น ทั้ ง ในและนอกกองทั พ
เพื่อประโยชนในการเทียบโอนผลการศึกษา
๕. ให จั ดระบบการศึ กษาสํ าหรับผูบังคับบัญชาหนวยและฝายอํานวยการทุกระดับ โดยคํานึงถึง
ยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรทหาร หลักนิยมทางทหารของกองทัพไทยและความสามารถในการยุทธรวมยุทธผสม
รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจตางๆ ที่จะตองประสานการปฏิบัติทั้งสามเหลาทัพและมิตรประเทศ
๖. พิจารณาจัดใหมีระบบคลังสมองของหนวยและสถานศึกษาในระดับที่เหมาะสม โดยระดม
ความคิดจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหมีการพัฒนาความรูทางวิชาการ ประสบการณ
ความรูทางยุทธศาสตร และหลักนิยมของกองทัพไทยอยางตอเนื่อง

สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.)

พระราชกฤษฎีกาการจัดสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย
พ.ศ.๒๕๕๒ ปรับโครงสรางให “สถาบัน วิชาการป องกันประเทศ” ทําหนาที่ “สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาวิชาการทหาร” แทนกรมยุทธศึกษาทหาร เปนหนวยรับผิดชอบงานของสภาการศึกษาวิชาการทหาร
เพื่อทําหน าที่ควบคุ มกํ ากั บดู แลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษา กระทรวงกลาโหม วิเคราะห วิจัย และ
รั บ ผิ ด ชอบงาน การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา การศึ ก ษาเฉพาะทาง การเที ย บโอนหน ว ยการศึ ก ษา
การดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ ใบประกอบอาชีพครู อาจารยของกองทัพ รวมทั้งการติดตามประเมิน ผลผูสําเร็จ
การศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ โดยมี “กองคุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบัน
วิชาการปองกันประเทศ” รับผิดชอบการดํ าเนินงานการประกันคุณภาพการศึ กษาของกองทัพในภาพรวม
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โดยการเสนอความเห็น วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง
พัฒ นาระบบ หลั กเกณฑ และวิ ธีการประกัน คุณภาพการฝกศึกษาทหาร และการศึกษาอบรม การกําหนด
มาตรฐานการฝกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝกศึกษาทหารและ
การศึกษาอบรม ติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา การรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ การพัฒนางานประกันคุณภาพการฝกทหาร
และการศึกษาอบรมของกองทัพ การเผยแพรขอมูล ความรู กิจกรรม และการสรางเครือขายงานประกัน
คุณภาพการฝกทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพและนอกกองทัพ

สถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม

กระทรวงกลาโหม มี สถาบั นการศึ กษาของกองทั พ ที่ รั บการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน
รวม ๒๓ สถาบัน โดยแบงตามลักษณะของการจัดการศึกษา ออกเปน ๔ ระดับ ดังนี้
๑. สถาบั น การศึ กษาในระดับปริญ ญาตรีขึ้น ไป ประกอบด ว ย ๘ สถาบั น การศึ กษา ได แ ก
๑) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สวนบัณฑิตศึกษา) ๒) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ๓) โรงเรียนนายเรือ
๔) โรงเรียนนายเรืออากาศ ๕) วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร พ ระมงกุ ฎ เกล า ๖) วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทั พ บก
๗) วิ ทยาลั ย พยาบาลกองทั พเรื อ ศู น ย วิทยาการ กรมแพทยทหารเรือ ๘) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ
กรมแพทยทหารอากาศ
๒. สถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี (สายวิ ช าชี พ ) ประกอบด ว ย ๑๐
สถาบันการศึกษา ไดแก ๑) กลุมวิชาชีพการแผนที่ คือ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ๒) กลุมวิชาชีพเวชกิจ
ฉุกเฉิน คือ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนยวิทยาการ กรมแพทยทหารเรือ ๓) กลุมวิชาชีพชางอุตสาหกรรม คือ
โรงเรี ย นช า งฝ มื อ ทหาร สถาบั น วิ ช าการป อ งกั น ประเทศ โรงเรี ย นช า งกรมอู ท หารเรื อ กองการศึ ก ษา
กรมพัฒนาการชาง กรมอูทหารเรือ และโรงเรียนจาอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๔) กลุมวิชาชีพการดนตรี
คือ โรงเรียนดุริยางคทหารบก โรงเรียนดุริยางคทหารเรือ กองดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ และ
โรงเรียนดุริยางคทหารอากาศ กองดุริยางคทหารอากาศ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน ๕) กลุมวิชาชีพพื้นฐาน
ทหาร (ไมเทียบคุณวุฒิ) คือ โรงเรียนนายสิบทหารบก และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
๓. สถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก โรงเรียมเตรียมทหาร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ
๔. สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ประกอบดว ย
๔ สถาบันการศึกษา ไดแก ๑) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ๒) วิทยาลัย
เสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ๓) สถาบั นจิตวิทยาความมั่นคง สถาบัน วิชาการปองกั น
ประเทศ ๔) ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
สถาบันการศึกษาของกองทัพทั้ง ๔ กลุมนี้ จําเปนตองมีการประกันคุณภาพภายในและเตรียม
ความพรอมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดําเนินการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เ ข า ร ว มเป น สถาบั น สมทบของ
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ส ว นสํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก ารมหาชน)
จะดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ ๓ กลุม ยกเวนสถาบันการศึกษาทาง
ทหารระดับสูงของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ จํานวน ๔ สถาบัน ซึ่งมีการจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในตามที่ส ถาบัน วิช าการปองกั นประเทศกําหนด สวนการประเมินคุณภาพภายนอกการจัดการศึกษา
ทั้ง ๔ สถาบันไมเขากับหลักเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
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กรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ใชกรอบแนวคิดในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ คือ
๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมือง และพลโลก คนไทย
เปนคนเกง คนดี และมีความสุข ประกอบดวย ๕ ตัวบงชี้ คือ
๑.๑ กําลังกาย กําลังใจที่สมบูรณ
๑.๒ ความรูและทักษะที่จําเปนและเพียงพอในการดําเนินชีวิตและการพัฒนาสังคม
๑.๓ ทักษะการเรียนรูและการปรับตัว
๑.๔ ทักษะทางสังคม
๑.๕ คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก
มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ และการบริหาร
โดยใชสถาบันการศึกษาเปนฐาน ประกอบดวย ๓ ตัวบงชี้ คือ
๒.๑ การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
๒.๒ มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา อยางเปนระบบและมี
คุณภาพ
๒.๓ มีการบริหารจัดการ ที่ใชสถานศึกษาเปนฐาน
มาตรฐานที่ 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
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมความรู และสังคมแหงการเรียนรู
๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวยมาตรฐานหลัก ๒ ดาน คือ
๓.๑ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา
๓.๒ มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔.๑ การเรียนรู กําหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิต 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)
นอกจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทยและวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการ
เรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาขึ้นจาก
การเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ที่ไดรับการพัฒนาดังกลาว และแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจาก
การเรียนรูเหลานั้น ไดอยางเปนที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว
๔.๒.๑ มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
๔.๒.๒ มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู
๔.๒.๓ มาตรฐานดานทักษะทางปญญา
๔.๒.๔ มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๒.๕ มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้กองทัพ ยังมีการกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งใช
เปนกรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพิ่มเติมจากกรอบ
แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ
๕. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สังกัดกระทรวงกลาโหม แตละแห ง
กําหนด “คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค” อยางนอย ดังนี้
๕.๑ ระดับปริญญาตรี
๕.๑.๑ มีความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๕.๑.๒ มีคุณลักษณะผูนําทางทหารที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม กลาหาญ มีความ
ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ หน า ที่ ปฏิ บั ติ ต ามแบบธรรมเนี ย มทหาร มี ค วามสามั ค คี ใ นหมู ค ณะ
และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
๕.๑.๓ มีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร เขาใจบทบาทและหนาที่ของการรักษา
ความมั่นคงและการปองกันประเทศ
๕.๑.๔ มีความรูในฐานะผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และมีความรูในศาสตรของ
วิชาการและวิชาชีพของตน สามารถประยุกตใชความรูของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาตอได
๕.๑.๕ มีความใฝรู สามารถเรียนรูและศึกษาคนควาดวยตนเอง มีทักษะการคิดอยางเปน
ระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะหและประมวลผลความรู และใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน
๕.๑.๖ มี ทั ก ษะในการสื่ อ สารทั้ ง ภาษาไทยและภาษาต า งประเทศ และสามารถใช
เทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
๕.๑.๗ มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดี มีบุคลิกลักษณะและการวางตัวที่เหมาะสม
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๕.๒ ระดับปริญญาโท
๕.๒.๑ มีความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๕.๒.๒ มีภาวะผูนํา มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต รับผิดชอบตอ
หนาที่ สามารถประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกกองทัพ
๕.๒.๓ มีความรอบรูในกิจการทางดานความมั่นคง ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และ
ระดับนานาชาติ
๕.๒.๔ มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถพัฒนางานในหนาที่ใหกาวทันกับบริบททางดาน
ความมั่นคง และการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง
๕.๒.๕ มีความสามารถในการวิจัยและการใหคําปรึกษา เพื่อแกปญหาทางดานการทหาร
และความมั่นคงแกบุคลากรที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖. มาตรฐานผลการเรียนรูดานการทหาร
สถาบั น การศึ ก ษาสั ง กั ด กระทรวงกลาโหมแต ล ะแห ง กํ า หนด “มาตรฐานผลการเรี ย นรู
ดานการทหาร” อยางนอย ดังนี้
๖.๑ ระดับปริญญาตรี
มีความรูเกี่ยวกับวิทยาการทหารและวิชาชีพทหาร มีภาวะผูนําทางทหาร มีวินัย รูแบบ
ธรรมเนียมทหาร สามารถอุทิศตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความเขมแข็งทั้งทางรางกายและ
จิตใจ มีบุคลิกลักษณะการวางตนที่เหมาะสม ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยทหาร สํานึกในหนาที่รับผิดชอบของตน
สามารถปฏิบัติการทางทหาร รูบทบาทหนาที่ของการเปนทหารอาชีพ ธํารงเกียรติยศและศักดิ์ศรีของทหาร
๖.๒ ระดับปริญญาโท
มีความรอบรูในกิจการทางดานความมั่นคง ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับ
นานาชาติ มีภาวะผูนําและมีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถพัฒนางานในหนาที่ใหกาวทันกับบริบททางดานความ
มั่นคงและการบริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการวิจัยและการใหคําปรึกษา
เพื่อแกปญหาทางดานการทหารและความมั่นคงแกบุคลากรที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองทัพ

๑. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบั น การศึ ก ษาของกองทั พ สามารถพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ เ หมาะสม
สอดคลองกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยจัดใหมีกระบวนการการทํางานที่เริ่มตนจากการวางแผนการ
ดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนาครบวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act)
เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจของสถาบันบรรลุเปาหมายและมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง
๒. มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.) รวมกับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ในการพัฒนา
มาตรฐาน โดยนํากรอบแนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพในระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ
เกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่สถาบันจัดการศึกษา มาเปนกรอบ
ในการดําเนินงาน สําหรับ ตัวบงชี้ จะแบงตัวบงชี้ออกเปน ๓ มิติ คือ มิติที่ ๑ ตัวบงชี้พื้นฐาน มิติที่ ๒ คือ
ตัว บ งชี้ อัตลักษณ และมิ ติที่ ๓ คือ ตั ว บงชี้มาตรการสงเสริม จะมีมาตรฐานทั้ งหมด ๑๐ มาตรฐาน ไดแก
๑) คุณภาพศิษย ๒) คุณภาพครู/อาจารย ๓) หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ๔) การฝกศึกษาวิชาทหารและ

25

¤Ù‹ÁÍ
× »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
รวมคาน้ําหนักทั้งหมด ๑๖๐ คะแนน สวนเกณฑการประเมิน ซึ่งเปนมาตรวัดของแตละตัวบงชี้ พัฒนาจาก
เกณฑ ก ารประเมิ น และแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป น มาตรฐานซึ่ ง กํ า หนดโดยหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เช น สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) เปนตน
๓. กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
กระทรวงกลาโหม ให ค วามสํ า คั ญ ของการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จึ ง มี คํ า สั่ ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายดานการศึ กษา กระทรวงกลาโหม โดยมุงเนน ให
สถาบันการศึกษากระทรวงกลาโหมเรงรัดดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและดํ าเนินงานใหเ ปนไปตามนโยบาย นอกจากนี้ ยังกําหนดใหมีการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันการศึกษากระทรวงกลาโหมทุกขั้นตอน เนนการประสานงาน การมีสวนรวมของกําลังพล
ทุกฝายและใหมีการเตรียมความพรอมเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก
นอกจากนี้มีคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ใหผูบัญชาการสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ เปนเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ทําหนาที่เปน
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร และคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๑/๕๓ แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ โดยกองคุณภาพ
และมาตรฐานการฝกศึ กษาทหาร กองบัญ ชาการสถาบัน วิช าการปองกัน ประเทศ (กมศ.บก.สปท.) ได รั บ
มอบหมายให เ ป น หน ว ยงานในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุ ณ ภาพการฝ ก ศึ ก ษาทหารและการศึ ก ษาอบรมของกองทั พ การจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
การประสานความรวมมือกันทั้งหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพ ทําใหเกิดความเชื่อมโยงของการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง มี ก ารจั ด ทํ า คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในแต ล ะระดั บ
เพื่ อ ส งเสริ มการดํ า เนิ น งาน ตลอดจนจั ด ทํ า ระบบสารสนเทศเพื่ อรองรั บ การดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ ในการเขาถึงขอมูลและสามารถสื่อสารกันไดรวดเร็วยิ่งขึ้น ในอันที่จะ
ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๔. ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ โดยกองคุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร ไดวาง
แผนพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถประมวลผลการดําเนินงาน
ที่ ถู ก ต อ ง เป น จริ ง และรวดเร็ ว ทั้ ง นี้ ส ถาบั น การศึ กษาของกองทั พ ควรมี ก ารจั ด ทํา ระบบฐานข อ มู ล และ
สารสนเทศของงานประกั น คุ ณ ภาพ ที่ ส ามารถเชื่ อ มโยงกั บ ระบบฐานข อ มู ล และสารสนเทศงานประกั น
ของกองคุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะสงผลตอคุณภาพ ในทุกขั้นตอน
การดําเนินงาน ตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบและประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ
พัฒนา
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ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาของกองทัพและการประเมินคุณภาพภายนอก

กระทรวงกลาโหม เป นหน วยงานต นสั งกั ดของสถาบั นการศึ กษาของกองทัพ ได สนั บสนุ นและ
สงเสริมใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมี
ระบบการประกั น คุ ณภาพภายใน สถานศึ กษาและให ถือว าการประกั น คุ ณภาพภายใน เปน ส ว นหนึ่งของ
กระบวนการบริ ห ารการศึ กษาที่ ตอ งดํ า เนิน การอยา งตอ เนื่อ ง” ดั งจะเห็น ไดจ ากคํ าสั่ง กระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ) ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ใหผูบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ เปนเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการ
ทหาร และใหสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
และคํ า สั่ ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๑/๕๓ แตง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
นอกจากนี้สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม ยังตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) เสนอตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรื อ สมศ. เพื่ อ การตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ กษา ตามมาตรา ๔๙ ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ระบุถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการ
มหาชน ทําหนาที่ พัฒ นาเกณฑ วิ ธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถาบันการศึกษา”
จากขอมูลดังกลาวขางตนจะเห็นวา สถาบันการศึกษาในสังกัดกระทรวงกลาโหม จะตองมีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ซึ่งเปนผลจาก
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เพื่ อ นํ า เสนอต อ หน ว ยงานต น สั ง กั ด และกระทรวงกลาโหม โดย
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ทําหนาที่ใน
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ดังนั้น
รายงานการประเมิ น ตนเอง จึ งเปน เอกสารเชื่อมโยงระหวางการประกัน คุณภาพภายในและการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอก ซึ่ ง สถาบั น การศึ ก ษาในสั ง กั ด กระทรวงกระทรวงกลาโหมจํ า เป น ต อ งจั ด ทํ า รายงาน
การประเมินตนเอง ที่มีความชัดเจน ครอบคลุม และสะทอนภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
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บทที่ ๓
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ/สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร ไดกําหนด
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ประกอบดวย
มาตรฐาน ตัวบงชี้ คาน้ําหนัก และเกณฑการประเมิน เพื่อใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม โดยยึดเจตนารมณ นโยบาย และหลักการ ตามคําสั่ง
กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ ลง ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๕ เรื่ อ ง นโยบายด านการศึ ก ษา
กระทรวงกลาโหม และคําสั่งกองทัพไทย (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๕๑ ลง ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง นโยบาย
การศึกษาของกองทัพไทย
ปจจุบันอยูในวงรอบการประเมินรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓) ไดมีการปรับปรุงมาตรฐานตัวบงชี้
สถานการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และไดรับอนุมัติจาก ผบ.ทสส. เมื่อ ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘
ประกอบดวย ๑๐ มาตรฐาน ๓๒ ตัวบงชี้ ใชสําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพ ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
จัดกลุมสถาบันการศึกษา แบงออกเปน ๔ กลุม ประกอบดวย
กลุมที่ ๑ ไดแก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (หลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
กลุมที่ ๒ ไดแก โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา โรงเรียนนายเรือ และโรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
กลุมที่ ๓ ไดแก วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
กลุมที่ ๔ ไดแก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนยวิทยาการ
กรมแพทยทหารเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทยทหารอากาศ

มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
๑. มาตรฐาน และตัวบงชี้
๑.๑ มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพศิษย มีจํานวน ๔ ตัวบงชี้
๑.๒ มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู/อาจารย จํานวน ๕ ตัวบงชี้
๑.๓ มาตรฐานที่ ๓ หลักสูตรและการเรียนการสอน มีจํานวน ๔ ตัวบงชี้
๑.๔ มาตรฐานที่ ๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา มีจํานวน ๕ ตัวบงชี้
๑.๕ มาตรฐานที่ ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา มีจํานวน ๔ ตัวบงชี้
๑.๖ มาตรฐานที่ ๖ ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้
๑.๗ มาตรฐานที่ ๗ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้
๑.๘ มาตรฐานที่ ๘ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้
๑.๙ มาตรฐานที่ ๙ อัตลักษณ/เอกลักษณ มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้
๑.๑๐ มาตรฐานที่ ๑๐ มาตรการสงเสริม มีจํานวน ๒ ตัวบงชี้
๒. เกณฑการประเมินคุณภาพ มีคาคะแนนการประเมินทุกตัวบงชี้ ตั้งแตระดับคะแนน ๑ – ๕
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ตารางสรุปมาตรฐาน ตัวบงชี้ และคาน้ําหนัก มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มาตรฐาน
๑. คุณภาพศิษย
๒. คุณภาพครู/อาจารย
๓. หลักสูตรและการเรียนการสอน
๔. การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
๕. การบริหารและธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา
๖. ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม
๗. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๘. ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๙. อัตลักษณ/เอกลักษณ
๑๐. มาตรการสงเสริม
รวม

กลุม ๑

กลุม ๒

กลุม ๓

กลุม ๔

รร.สธ.ทบ

รร.เหลาทัพ

วพม.

ว.พยาบาลเหลาทัพ

ตัวบงชี้ น้ําหนัก ตัวบงชี้ น้ําหนัก ตัวบงชี้ น้ําหนัก ตัวบงชี้

น้ําหนัก

๔
๕
๔
-

๒๐
๒๕
๒๐
-

๔
๕
๔
๕

๒๐
๒๕
๒๐
๒๕

๔
๕
๔
๕

๒๐
๒๕
๒๐
๒๕

๔
๕
๔
๕

๒๐
๒๕
๒๐
๒๕

๔

๒๐

๔

๒๐

๔

๒๐

๔

๒๐

๒
๒
๒
๒
๒
๒๗

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๓๕

๒
๒
๒
๒
๒
๓๒

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๖๐

๒
๒
๒
๒
๒
๓๒

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๖๐

๒
๒
๒
๒
๒
๓๒

๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๖๐

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กองทัพไดกําหนดเกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้ไว
๕ ระดับ ตามเกณฑการพิจารณาและเกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้
เกณฑการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพ
ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้ เปน ๕ ระดับ
คะแนนการประเมิ น ตั้ งแต ๑ ๒ ๓ ๔ และ ๕ การประเมิน จะนับ จํานวนขอและระบุวาผลการดําเนิน งาน
ได กี่ ขอ ได คะแนนเท า ใด กรณี ที่ ไม ดํ า เนิ น การใดๆ หรื อดํ าเนิ น การไมครบที่ จ ะได ๑ คะแนน ให ถือว าได
๐ คะแนน ตัวบงชี้เชิงคุณภาพใหใชผลการดําเนินงาน ๑ ป กอนปที่หนวยตนสังกัดจะเขาประเมิน
เกณฑการประเมินตัวบงชี้เชิงปริมาณ
ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนชวงคะแนน
ระหวาง ๑ – ๕ โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ จะอยูในรูป
รอยละหรือคาเฉลี่ย แลวนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดใหรอยละเทาไร เทากับกี่คะแนน ซึ่งแตละ
ตัวบงชี้ จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนน ๕ ไว ตัวบงชี้เชิงปริมาณใหใชผลการดําเนินงาน ๓ ป
กอนปที่จะประเมิน
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การคิดคํานวณคะแนนเฉลี่ยเปนรายมาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้
๑. นําคะแนนที่ไดจากการประเมินแตละตัวบงชี้ คูณดวยน้ําหนักของตัวบงชี้นั้น ๆ
๒. นําผลคะแนนที่คํานวณไดจากขอ ๑ ของแตละตัวบงชี้ในแตละมาตรฐานมารวมกันหารดวย
ผลรวมของน้ําหนักในมาตรฐานนั้น
สูตรการคํานวณคะแนนรายมาตรฐาน มีดังนี้
คะแนนรายมาตรฐาน = ∑ (Wn x In) หรือ = (W1 x I1) + (W2 x I2) +…+ (Wn x In)
W1 + W2 +…Wn
∑ Wn
โดยที่ :
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับตัวบงชี้ (ผลรวมของน้ําหนักตัวบงชี้ยอยจะมีคาเทากับ
น้ําหนักรายมาตรฐานของตัวบงชี้ยอยนั้น)
I หมายถึง คะแนนของตัวบงชี้ยอยที่ไดจากการประเมินโดยคณะผูประเมิน
N หมายถึง ลําดับที่ของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน ; n = ๑, ๒, ๓,.....,n
๓. นําผลคะแนนที่คํานวณไดจากข อ ๒ มาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดับคุณภาพในการจั ด
การศึกษาของสถานศึกษาของแตละมาตรฐาน ตามเกณฑการตัดสินผล ดังรายละเอียดตามตาราง
ชวงคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
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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โดยที่ :
W หมายถึง น้ําหนักความสําคัญที่ใหกับมาตรฐาน (ผลรวมของน้ําหนักมาตรฐานจะมีคาเทากับ
ผลรวมของน้ําหนักทั้ง ๑๐ มาตรฐาน) คือ ๑๖๐ คะแนน ; ∑ W = ๑๖๐
S หมายถึง คะแนนของมาตรฐานที่ไดจากการคํานวณในขั้นตอนการคํานวณคะแนนราย
มาตรฐาน
n หมายถึง ลําดับที่ของมาตรฐาน ; n = ๑, ๒, ๓,....., ๗
๒. การพิจารณาระดับคุณภาพของสถาบัน โดยนําผลคะแนนที่คํานวณไดจากขอ ๑ มาเปรียบเทียบ
เพื่อพิจารณาระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมทุกมาตรฐาน ตามเกณฑการตัดสินผล
ดังรายละเอียดตามตาราง
ชวงคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
๓.๕๑ – ๔.๕๐
๒.๕๑ – ๓.๕๐
๑.๕๑ – ๒.๕๐
๐.๐๐ – ๑.๕๐

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดี
พอใช
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุงเรงดวน
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มาตรฐานตัวบงชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
กลุมตัวบงชี้
มิติที่ ๑
ตัวบงชี้
พื้นฐาน

มาตรฐานดาน
๑.คุณภาพศิษย

๒.คุณภาพครู/
อาจารย

๓. หลักสูตรและ
การเรียนการสอน

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

๕.การบริหารและ
ธรรมาภิบาลของ
สถานศึกษา

๖.ความสัมพันธ
กับชุมชน/สังคม

ตัวบงชี้
๑. ผูเรียนเปนคนดี
๒. ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร
๓. ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร
๔. ศิษยเกาทําประโยชนใหกับสถาบัน
รวมน้ําหนัก
๕. ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ
๖. ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร
๗. ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน
๘. ครู/อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
๙. ครู/อาจารยปฏิบัตติ ามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู/ครูทหาร
รวมน้ําหนัก
๑๐. การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๑๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
๑๒. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
๑๓. ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
รวมน้ําหนัก
๑๔. กระบวนการพัฒนาการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (กลุม ๒)
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตผูนําทางทหารฯ
(กลุม ๓ ๔)
๑๕. บุคลากรทางการฝกศึกษาและอบรมทางดานวิชาทางทหารฯ (กลุม ๒)
การบริหารจัดการครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก
ครูปกครอง และนายทหารปกครอง (กลุม ๓ ๔)
๑๖. ประสิทธิผลของการฝกศึกษาวิชาทหารฯ (กลุม ๒)
ประสิทธิผลของการฝกภาคปฏิบัตหิ รือภาคสนาม (กลุม ๓ ๔)
๑๗. ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา (กลุม ๒ ๓ ๔)
๑๘. คุณลักษณะของผูส ําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค (กลุม ๒ ๓ ๔)
รวมน้ําหนัก
๑๙. การดําเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน
๒๐. การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
๒๑. การบริหารความเสีย่ ง
๒๒. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
รวมน้ําหนัก
๒๓. การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ
๒๔. การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอสถาบัน
รวมน้ําหนัก

คาน้ําหนัก
๕
๕
๕
๕
๒๐
๕
๕
๕
๕
๕
๒๕
๕
๕
๕
๕
๒๐
๕
๕
๕
๕
๕
๒๕
๕
๕
๕
๕
๒๐
๕
๕
๑๐
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กลุมตัวบงชี้

มิติที่ ๒
ตัวบงชี้
อัตลักษณ
มิติที่ ๓
ตัวบงชี้
มาตรการ
สงเสริม

มาตรฐานดาน

ตัวบงชี้
คาน้ําหนัก
๗. การทํานุบํารุง ๒๕. การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
๕
ศิลปะและ
ทางทหาร
วัฒนธรรม
๒๖. การพัฒนาสุนทรียภาพ
๕
รวมน้ําหนัก
๑๐
๘. การประกัน
๒๗. ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงาน
๕
คุณภาพการศึกษา ตนสังกัด
ภายใน
๒๘. การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
๕
การศึกษาภายใน
รวมน้ําหนัก
๑๐
๙. อัตลักษณ/
๒๙. อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา
๕
เอกลักษณ
๓๐. เอกลักษณสถาบัน
๕
รวมน้ําหนัก
๑๐
๑๐. มาตรการ
๓๑. มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน)
๕
สงเสริม
๓๒. มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน)
๕
รวมน้ําหนัก
รวม ๓ กลุมตัวบงชี้ มาตรฐาน ๑๐ ดาน ๓๒ ตัวบงชี้ และคาน้าํ หนัก ๑๖๐ คะแนน

๑๐

รร.สธ.ทบ. (สบศ.) งดประเมินมาตรฐานดานที่ ๔ รวม ๓ กลุมตัวบงชี้ มาตรฐาน ๙ ดาน ๒๗ ตัวบงชี้ และคาน้ําหนัก ๑๓๕ คะแนน
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพศิษย
ผูสําเร็จการศึกษา มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพตามมาตรฐานสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ดานความมั่นคงระดับยุทธการและยุทธศาสตร การแพทยและเวชศาสตรทหาร การพยาบาล มีภ าวะผูนํ า
ทางทหารและคุณลักษณะทางทหารที่พึงประสงคต ามที่กองทัพตองการ และเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง มีทักษะการวิจัย มีผลงานที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการปฏิบัติงานในกองทัพไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดมั่น
ในระเบียบวินัย มีจิตวิญญาณของความเปนทหารอาชีพ กลาหาญ เสียสละ ซื่อสัตย สุจริต เปนแบบอยางที่ดี
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ในสังคม ประเทศชาติ ดํารงตนอยูในหลักธรรมของศาสนา และมีความจงรักภักดี
ในสถาบันพระมหากษัตริย โดยมุงเนนผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ
ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
๑ ผูเรียนเปนคนดี
๒ ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร
๓ ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร
๔ ศิษยเกาทําประโยชนใหกับสถาบัน

คาน้ําหนัก
๕
๕
๕
๕

คะแนน
๕
๕
๕
๕

ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนเปนคนดี
คําอธิบาย

นั กเรี ย น/นั กศึ ก ษามี คุณลั ก ษณะทางทหาร คุณธรรม และจริย ธรรม ตามที่ส ถานศึ กษากํ าหนด
ปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทางทหาร รั ก ชาติ ศาสน กษั ต ริ ย ดํ า รงชี วิ ต อย า งมี คุ ณ ค า มี น้ํ า ใจไมตรี
มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมดานตางๆ อาทิ วินัย สติ กตัญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย ประหยัด ขยัน
ไมเห็นแกตัว ฯลฯ ผานการทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เปนตน
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เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๒ ๓ และ ๔)
๑. ร อยละของจํ านวนนั กเรี ยน/นั กศึ กษาทุ กหลั กสู ตร ที่ ทํ างาน ทํ ากิ จ กรรม บํ าเพ็ ญประโยชน
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด (๒ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
๒ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด เทากับ

๒. ร อ ยละของจํ านวนนั ก เรี ย น/นั กศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต ร ที่ มี ค ะแนนความประพฤติ แ ละคะแนน
การประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี - ดีมาก ตามที่สถาบันกําหนด ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษา
ทั้งหมด (๓ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่มีคะแนนความประพฤติและ
คะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี - ดีมาก
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
๓ คะแนน

X ๑๐๐

ใช บั ญญั ติ ไตรยางศ เที ยบ โดยกํ าหนดร อยละ ๘๐ ของจํ านวนนั กเรี ยน/นั กศึ กษาทั้ งหมด เท ากั บ

หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๑)
ร อ ยละของจํ า นวนนั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต ร ที่ ทํ า งาน ทํ า กิ จ กรรม บํ า เพ็ ญ ประโยชน
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง/ป
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
๕ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด เทากับ
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หมายเหตุ : ๑. การทํางาน ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร) ตรวจสอบจากหลักฐาน เชน คําสั่ง
หนั งสื อสั่ งการใหนั กเรี ยน/นั กศึกษา ไปรว มกิจกรรมตางๆ ที่ตอบสนองตอภารกิจของกองทัพ สังคม และ
ประเทศชาติ หรื อ portfolio ของนั กเรีย น/นักศึกษาที่แสดงการทํางาน ทํากิจ กรรม บําเพ็ญ ประโยชน
ที่มีลายมือชื่อรับรองจากผูแทนหนวยที่ไปทํากิจกรรม หรือครู/อาจารยที่เกี่ยวของ
๒. การนับจํานวนใหนับทั้งผูทํากิจกรรมและผูรวมกิจกรรม
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา มีนักเรียน/นักศึกษาทํารายรางกายผูอื่น
ลักทรัพย ลวงละเมิดทางเพศ เลนการพนัน หรือคายาเสพติด ฯลฯ โดยอาจารยที่ปรึกษาและผูบริหารมิได
ดําเนินการแกไขและปองกันไมใหเกิดเหตุการณดังกลาวเกิดซ้ํา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด
๒. แบบบันทึกจํานวนชั่วโมงในการทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร) การปฏิบัติ
ตามคําสั่งผูบังคับบัญชา เปนรายคน และรายรวม หรือ portfolio ของนักเรียน/นักศึกษา
๓. คําสั่ง หรือหลักฐาน เอกสาร ที่แสดงการมอบหมายใหนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติราชการเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของกองทัพ
๔. แบบประเมินความประพฤติ
๕. แบบประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร
๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการกําหนดเกณฑดี-ดีมาก
๗. แบบบันทึกคะแนนความประพฤติ และคะแนนประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร เปนรายคนและ
รายรวม
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร
คําอธิบาย
นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป สุ ด ท า ย มี ค วามสามารถตามที่ ห ลั ก สู ต รกํ า หนดและมี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงคสอดคลองกับความตองการของผูใชผูสําเร็จการศึกษา และกองทัพ
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๒ ๓ และ ๔)
๑. นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวามาตรฐาน
ICT หรือเทียบเทา (๑ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย ที่มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญั ติไตรยางศเ ทียบ โดยกําหนดร อยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นป สุดทาย
ทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
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๒. มีนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองที่สะทอนความรู ความสามารถ
ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา ๑ รางวัล (๑ คะแนน)
๓. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (Success Rate)
ในแตละรุน (๑ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (Success Rate)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาทั้งหมด
เทากับ ๑ คะแนน
๔. การมี งานทํา และ/หรื อสอบไดทุน การศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศของ
ผูสําเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอ
จากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
๑ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ

๕. ผลประเมิ น คุ ณภาพผู สํ า เร็ จ การศึ กษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิร ะดั บ อุ ดมศึ กษาแหง ชาติ
โดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินโดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมิน
โดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา เทากับ ๑ คะแนน
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หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๑)
๑. นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวามาตรฐาน
ICT หรือเทียบเทา (๑ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย ที่มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือเทียบเทา
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญั ติไตรยางศเ ทียบ โดยกําหนดร อยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นป สุดทาย
ทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๒. มี นั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาชั้ น ป สุ ด ท า ยที่ ไ ด รั บ รางวั ล /การยอมรั บ /ยกย อ งที่ ส ะท อ นความรู
ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา ๑ รางวัล
(๑ คะแนน)
๓. อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (Success Rate)
ในแตละรุน (๑ คะแนน)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (Success Rate)
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาแรกเขาทั้งหมด
เทากับ ๑ คะแนน
๔. การมี งานทํา และ/หรื อสอบไดทุน การศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศของ
ผูสําเร็จการศึกษา (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอ
จากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
๑ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ
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๕. ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
(๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินความพึงพอใจจากผูใชผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินโดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา

X ๑๐๐

ใช บั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ เ ที ย บ โดยกํ า หนดร อ ยละ ๘๐ ของจํ า นวนผู ใ ช ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่
ตอบแบบสอบถามกลับมา เทากับ ๑ คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการกําหนดเปาหมายความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรม เพื่อพัฒนาความสามารถ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเปาหมายที่กําหนด
๔. แบบประเมินความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕. แบบบันทึกคะแนนหรือความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรายคน และรายรวม
๖. ใบเกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือโลรางวัล ของนักเรียนชั้นปสุดทาย
๗. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ไดสําเร็จการศึกษา รวมทั้งรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาในรุนเดียวกัน
เมื่อแรกเขาศึกษา
๘. แบบบันทึกการมีงานทําและ/หรือการสอบไดทุนการศึกษาตอ
๙. แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษา
๑๐. แบบบันทึกคะแนนความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษา เปนรายคน และรายรวม
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
คําอธิบาย (กลุม ๒ ๓ และ ๔)
ผลงานของนักเรียน/นักศึกษา ที่ไดรับการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะ และ/หรือนําไปใชประโยชน
ตามวัตถุประสงค หรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในโครงงาน
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา
รอยละของโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนําไปใชประโยชน (๕ คะแนน)
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จํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะ
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนําไปใชประโยชน
จํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ ของจํานวนโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior
Project) ทั้งหมด เทากับ ๕ คะแนน
คําอธิบาย (กลุม ๑)
ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาโท ที่ไดรับการตีพิมพและ/หรือเผยแพรในมิติตางๆ
ผลงานวิจัย
การตีพิมพผลงานวิจัย
มีการตีพิมพสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) กลุม ๒ หรือเทียบเทา
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) กลุม ๑ หรือเทียบเทา
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทปี่ รากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล
ISI หรือ Scopus หรือเทียบเทา
ผลงานสรางสรรค

การเผยแพรผลงานสรางสรรค
มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
มีการเผยแพรในระดับสถาบัน
มีการเผยแพรในระดับกองทัพ/ชาติ
มีการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
มีการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

คาน้ําหนัก
๐.๒๐
๐.๔๐
๐.๖๐
๐.๘๐
๑.๐๐

คาน้ําหนัก
๐.๒๐
๐.๔๐
๐.๖๐
๐.๘๐
๑.๐๐

หมายเหตุ ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบ ไมนอยกวา ๓ คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย
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เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
ร อยละของผลรวมถ ว งน้ํ า หนั ก งานวิจัย ที่ตี พิมพ และงานสร างสรรคที่เ ผยแพร ของบัณ ฑิตระดั บ
ปริญญาโท (๕ คะแนน)
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัย/งานสรางสรรค
ที่ตีพิมพ/เผยแพรของบัณฑิตระดับปริญญาโท
จํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ ของจํานวนงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิต
ระดับปริญญาโททั้งหมด เทากับ ๕ คะแนน
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง 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/นักศึกษาทั้งหมด
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเผยแพรสูสาธารณะ ในลักษณะตางๆ
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําโครงงานของนักเรียน/นักศึกษาไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค
หรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในโครงงาน
๔. หนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่นําโครงงานไปใชประโยชน
๕. แบบบันทึกขอมูลการนําโครงงานไปใชประโยชนเปนรายบุคคล และรายรวม
ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๑)
๑. ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค ของบัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการตีพิมพหรือเผยแพรผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของบัณฑิตระดับ
ปริญญาโทสูส าธารณะ ในลักษณะตางๆ เชน เลมวารสารวิชาการที่นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ หนังสือเชิญไปรวม
กิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัย กําหนดการเผยแพร ภาพถายสื่ออิเล็กทรอนิคส ภาพถายแสดงการเผยแพร
ผลงานวิจัยในงานตางๆ เปนตน
๓. แบบบันทึกการกําหนดคาน้ําหนัก และการตีพิมพ เผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
บัณฑิตระดับปริญญาโททั้งหมด
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายชื่อคณะกรรมการทั้งภายในและภายนอกสถาบันรวมพิจารณา
ผลงานสรางสรรคของบัณฑิตระดับปริญญาโท
๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมอบหมายอาจารยคุมสารนิพนธหรือวิทยานิพนธ ใหกับนักศึกษา
ในระดับปริญญาโท
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ตัวบงชี้ที่ ๔ ศิษยเกาทําประโยชนใหสถานศึกษา
คําอธิบาย

ศิษยเ ก าที่ กลับ มาช ว ยเหลื อและใหความรว มมือในการพัฒนาวิช าการ/วิชาชีพ ใหการสนับสนุน
ทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา

เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มี กิ จ กรรมที่ ศิ ษ ย เ ก า ร ว มพั ฒ นาวิ ช าการ/วิ ช าชี พ หรื อ พั ฒ นานั ก เรี ย น/นั ก ศึ ก ษาร ว มกั บ
สถานศึกษา (๑ คะแนน)
๒. มีกิจกรรมที่ศิษยเการวมพัฒนาสถานศึกษา เชน อาคารสถานที่ อุปกรณการศึกษา หรือสิ่งแวดลอม
เปนตน (๑ คะแนน)
๓. มีกิจกรรมที่ศิษยเการวมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือทุนการศึกษา (๑ คะแนน)
๔. มีฐานขอมูลและมีการสื่อสารกับศิษยเกาอยางเปนระบบ (๑ คะแนน)
๕. มีผลงานสรางสรรคสังคมของศิษยเกาที่เปนที่ยอมรับ/ยกยอง อยางนอยปละ ๑ ผลงาน (๑ คะแนน)
หมายเหตุ : ประเมินเฉพาะสถาบันที่มีศิษยเกาสําเร็จการศึกษา ๕ ปขึ้นไป
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา ไมมีฐานขอมูลศิษยเกาที่เปนระบบ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงงาน/กิจกรรมที่ศิษยเกาเขามามีสวนรวมในการพัฒนาวิชาการหรือวิชาชีพ
๒. ภาพถายวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑ ที่ศิษยเกาบริจาคใหกับสถาบัน
๓. ระเบียบ/คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับกองทุนศิษยเกา หรือภาพถายการมอบทุนการศึกษาของศิษยเกา
๔. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษา
๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงฐานขอมูลของศิษยเกา และการสื่อสารกับศิษยเกา เชน หนังสือเชิญ
ประชุมศิษยเกา รายงานการประชุมศิษยเกา การติดตอสื่อสารผานโซเชียลมีเดีย เปนตน
๖. ผลงานสรางสรรคของศิษยเกาที่เปนที่ยอมรับ/ยกยอง

มาตรฐานที่ ๒ ดานคุณภาพครู/อาจารย
สถานศึกษาของกองทัพ มีครู/อาจารยประจําที่มีความรูความสามารถมีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/
วิช าชี พในสาขาที่ ส อน สามารถพั ฒ นานักเรีย น/นักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคที่ห ลักสูตรกํ าหนด
มีผลงานวิ จัย/งานสรางสรรคที่มีคุณภาพ ไดรับการตี พิมพ เผยแพรในวารสารวิชาการระดับ ชาติ หรือระดั บ
นานาชาติ และนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการและวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหนวยงาน กองทัพ
สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งไดรับ การเพิ่มพูน ความรู/ประสบการณ อยางตอเนื่ อง ตลอดจนปฏิบั ติตาม
ระเบียบวินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร เพื่อเปนแบบอยางที่ดีตอนักเรียน/นักศึกษา
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ประกอบดวย ๕ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
๑ ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ
๒ ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร
๓ ครู/อาจารยมผี ลงานนําไปใชประโยชน
๔ ครู/อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
๕ ครู/อาจารยปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร

คาน้ําหนัก
๕
๕
๕
๕
๕

คะแนน
๕
๕
๕
๕
๕

ตัวบงชี้ที่ ๕ ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ
คําอธิบาย

ครู/อาจารยประจํามีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาที่สอน สามารถพัฒนา
นักเรียน/นักศึกษาใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย (กลุม ๑ ๒ และ ๓)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๐
๑
๓
๖

๒
๓
๕
๘

๕
๖
๘
๑๑

คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน
หมายเหตุ : โรงเรียนเหลาทัพ ใชเกณฑการประเมินตามตาราง และใหเทียบเคียงดังนี้
๑) วุฒิการศึกษา
ใหอาจารยผูสอนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการเหลาทัพ และวิทยาลัยการทัพเรือ
เทียบเทาปริญญาโท เนื่องจากเปนสาขาวิชาชีพเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญทางทหาร
๒) ตําแหนงทางวิชาการ
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ใหอาจารยผูสอนที่มีประสบการณเปนผูบังคับการเรือหรือนักบินมาแลว ไมต่ํากวา ๓ ป เทียบเทา
ผูชวยศาสตราจารย และมีประสบการณเปนผูการเรือหรือนักบินมาแลว ไมต่ํากวา ๕ ป เทียบเทารองศาสตราจารย
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย (กลุม ๔)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๐

๓

๖

คาดัชนีคุณภาพอาจารย คํานวณดังนี้
ผลรวมถวงน้ําหนักของอาจารยประจํา
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน ๓.๕ เทากับ ๕ คะแนน
หมายเหตุ : ไมนับปริญญากิตติมศักดิ์ศาสตราจารยคลินิก ศาสตราจารยภิชาน
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา มีอาจารยประจํามีวุฒิปริญญาที่ไมไดรับการ
รับรองจากตนสังกัด
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. ปริญญาบัตรของครู/อาจารย
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงตําแหนงทางวิชาการ วุฒิการศึกษา ของครู/อาจารย
๓. วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือเอกสารที่แสดงการสําเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนเสนาธิการเหลาทัพ
หรือวิทยาลัยการทัพ
๔. ประวัติยอ หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงประสบการณการทํางานเปนผูบังคับการเรือ หรือนักบิน
๕. แบบบันทึกขอมูลการกําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารยเปนรายคน และรายรวม
ตัวบงชี้ที่ ๖ ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร
คําอธิบาย

ผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่มีคุณภาพและไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับสากล หรือผลงานสรางสรรคที่ผานการรับรองจากคณะกรรมการ และมีการเผยแพรใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่มีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ไดรับ
การตีพิมพและ/หรือเผยแพร (๒ คะแนน)
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําทีม่ ีผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ไดรับการ
ตีพิมพและ/หรือเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําทัง้ หมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําทั้งหมด เทากับ ๒ คะแนน
๒. รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคที่เผยแพร (๓ คะแนน)
ผลรวมถวงน้ําหนักของงานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําทัง้ หมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ ของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําทั้งหมด เทากับ ๓ คะแนน
ผลงานวิจัย

การตีพิมพงานวิจัย
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ
มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal
Centre (TCI) กลุม ๒ หรือ
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal
Centre (TCI) กลุม ๑ หรือมีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานขอมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank :
www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3, Q4 หรือ
เทียบเทา
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร
- มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดับ
วารสาร SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏใน
ฐานขอมูลสากลISI หรือ Scopus Q1,Q2หรือเทียบเทา
- ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร

คาน้ําหนัก
๐.๒๐
๐.๔๐
๐.๖๐
๐.๘๐

๑.๐๐
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ผลงานสรางสรรค

การเผยแพรผลงานสรางสรรค
มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
มีการเผยแพรในระดับสถาบัน
มีการเผยแพรในระดับกองทัพ/ชาติ
มีการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
มีการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

คาน้ําหนัก
๐.๒๐
๐.๔๐
๐.๖๐
๐.๘๐
๑.๐๐

เงื่อนไข : คะแนนในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีอาจารยคัดลอกผลงาน แตสถาบันมิไดดําเนินการ
ลงโทษ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
๒. รายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัย
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่ แสดงการตีพิมพห รือเผยแพรผ ลงานวิจั ย/งานสรางสรรคของอาจารย
ประจําและนักวิจัยสูสาธารณะ ในลักษณะตางๆ เชน เลมวารสารวิชาการที่นําผลงานวิจัยไปตีพิมพ หนังสือเชิญ
ไปรวมกิจกรรมการเผยแพรผลงานวิจัย กําหนดการเผยแพร ภาพถายสื่ออิเล็กทรอนิคส ภาพถายแสดงการ
เผยแพรผลงานวิจัยในงานตางๆ เปนตน
๔. แบบบันทึกการกําหนดคาน้ําหนัก และการตีพิมพ เผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของ
อาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
๕. สิทธิบัตรของผลงานวิจัย
ตัวบงชี้ที่ ๗ ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน
คําอธิบาย
ครู / อาจารย ป ระจํ า และ/หรื อ นั ก วิ จั ย มี ผ ลงานวิ จั ย /งานสร า งสรรค ที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ ข อ เสนอแนะที่ ร ะบุ ไ ว ใ นรายงานวิ จั ย /งานสร า งสรรค ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริหารสถาบัน/ผูบริหารสถาบันหรือสภาสถาบัน
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ที่ไดนําไปใชประโยชน
ตอจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยทั้งหมด (๕ คะแนน)
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่มีผลงานที่ไดนําไปใชประโยชน
จํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําทั้งหมดที่มีผลงาน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจําทั้งหมดที่มีผลงาน เทากับ ๕ คะแนน
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เงื่อนไข : คะแนนในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําละเมิด
ลิขสิทธิ์/สิทธิบัตร/คัดลอกผลงาน แตสถาบันมิไดดําเนินการลงโทษ
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด
๒. รายชื่ออาจารยประจําและนักวิจัยที่ผลิตผลงานวิจัย
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยไป
ใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะที่ระบุไวในรายงานวิจัย/งานสรางสรรค
๔. หนังสือรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่นําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคไปใชประโยชน
๕. แบบบันทึกขอมูลการนําผลงานวิจัย/งานสรางสรรคไปใชประโยชนเปนรายบุคคล และรายรวม
ตัวบงชี้ที่ ๘ ครู/อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
คําอธิบาย

ครู/อาจารยประจําที่ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ เชน ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั้งในและ/หรือตางประเทศ และไดนําความรูกลับมาขยาย
ผลและ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําที่ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอ
ผลงาน อยางนอย ๓๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนครู/อาจารยประจําที่เพิ่มพูนความรูฯ ไมนอยกวา ๓๐ ชม./ป
และมีการขยายผล และ/หรือพัฒนาการเรียนการสอน
จํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด

๕ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด เทากับ

เงื่อนไข : ๑. การนําความรูกลับมาขยายผล ตรวจสอบจากรายงานสรุปผลการประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษา
ดูงานฯ และแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/ภาพถาย ที่นําความรูที่ไดรับมาขยายผล
๒. คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีครู/อาจารยละทิ้งการสอน
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายชื่อครู/อาจารยประจําทั้งหมด
๒. รายชื่อครู/อาจารยประจําที่ไดรับการพัฒนาโดยการศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษา
ดูงาน/นําเสนอผลงาน
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
โครงการ/กิจกรรม คําสั่งเดินทางไปราชการ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของ เปนตน
๔. แบบบันทึกจํานวนชั่วโมงที่ไดรับการพัฒนา ของอาจารยประจํา เปนรายคนและรายรวม
๕. หนั งสื อรายงานสรุ ป ผลการเขารวมกิจกรรมเพื่อการพัฒ นาตางๆ พรอมขอเสนอแนะ ในการ
นํามาใชประโยชน
๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําความรูที่ไดรับจากการรวมกิจกรรมเพื่อพัฒนาตาง ๆ ไปใชประโยชน
ตัวบงชี้ที่ ๙ ครู/อาจารย ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร
คําอธิบาย

สถานศึ ก ษาของกองทั พ มี การกํ าหนดจรรยาบรรณวิ ช าชีพครู ครูท หารไว เปน ลายลัก ษณอั กษร
มี ก ระบวนการส ง เสริ ม ให ค รู อาจารย ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการดําเนินการวางแผน
ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. ร อยละของจํ านวนครู / อาจารยป ระจําที่ป ฏิบัติตามระเบีย บ วินัย และแบบธรรมเนีย มทหาร
ตอจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด (๒ คะแนน)
จํานวนครู/อาจารยประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร
จํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด
๒ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด เทากับ

๒. มีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร (๑ คะแนน)
๓. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร และ มีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู/ครูทหาร อยางนอย ๒ ครั้ง/ป (๑ คะแนน)
๔. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําที่ผานการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร อยูใน
ระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด (๑ คะแนน)
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จํานวนครู/อาจารยประจําผานการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร
อยูในระดับ ดี – ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด

X ๑๐๐

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

มาตรฐานที่ ๓ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
สถานศึ ก ษาของกองทั พ มี ก ารบริ ห ารการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ทั้ ง ในด า นวิ ท ยาการอุ ด มศึ ก ษาและ
วิทยาการทหาร ใหตอบสนองตอการผลิตบุคลากรตามวัตถุประสงคของกองทัพ พัฒนาการเรียนการสอนให
ทันสมัยสอดคลองกับเทคโนโลยี วิทยาการและความตองการของกองทัพ มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
โดยเน น การปฏิ บั ติ จ ริ ง และส ง เสริ ม ประสบการณ จ ริ ง โดยบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพและ
มีความสามารถในการถายทอด รวมทั้งมีการนําผลงานวิจัยมาจัดการเรียนการสอน มีหลักเกณฑการวัดและ
ประเมินผลที่มีมาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๒ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
๓ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
๔ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู

คาน้ําหนัก
๕
๕
๕
๕

คะแนน
๕
๕
๕
๕
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ตัวบงชี้ที่ ๑๐ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
ความตองการของกองทั พและสังคม มี ระบบและกลไกการเปด – ปดหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
ทุ ก หลั ก สู ต ร มี ก ารดํ า เนิ น งานให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลาที่กําหนด มีการนําผลประเมิน
ความพึงพอใจของหนวยผูใชตอผูสําเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะที่พึงประสงค มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลั กสูต รของหนวยงานตนสังกัด/กระทรวงศึกษาธิ การ/
สภาวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (๑ คะแนน)
๒. มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย ๒ ครั้ง / ป (๑ คะแนน)
๓. มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพ/หนวยงานที่เกี่ยวของ
หรือประชาคมอาเซียน ( ๑ คะแนน)
๔. มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย ๑ ครั้ง ในทุก ๓ - ๖ ป ( ๑ คะแนน)
๕. มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ ของหน ว ยผู ใ ช ที่ มีต อ ผู สํ า เร็จ การศึ ก ษามาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักสูตรการศึกษา
๒. หนังสืออนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงการประเมิ น หลั ก สู ต ร เช น ผลงานวิ จั ย การประเมิ น หลั ก สู ต ร
แบบประเมินหลักสูตร รายงานการประชุมประเมินหลักสูตร เปนตน
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการปรับปรุงหลักสูตร เชน ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรเกา
และหลักสูตรใหม
๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินความพึงพอใจของหนวยผูใชผูสําเร็จการศึกษา
มาปรับปรุงหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพดําเนินการใหครู/อาจารย จัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอน
รายวิชา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ
คุณธรรม จริยธรรม คานิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค
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เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีการจั ดทํ า แผนการจั ดการเรีย นรูร ายวิช า/แผนการสอนรายวิช า โดยเนน ผูเรีย นเปน สําคัญ
ดวยเทคนิ ควิธีการสอนที่ห ลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริ ยธรรม ค านิย ม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค จํานวนไมนอยกวา รอยละ ๗๐ ของจํานวนรายวิชา
ทั้งหมด (๑ คะแนน)
๒. มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กําหนด (๑ คะแนน)
๓. ร อยละของจํ า นวนรายวิ ช าที่มีผ ลประเมิน การเรีย นการสอนรายวิช าอยูในระดับ ดี – ดีมาก
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนรายวิชาทั้งหมด (๑ คะแนน)
จํานวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ ดี – ดีมาก
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนรายวิชาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนด รอยละ ๘๐ ของจํานวนรายวิชาทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๔. รอยละของจํานวนครู/อาจารยผูสอนที่มีผลการประเมิน อยูในระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนครู/อาจารยผูสอนทั้งหมด
จํานวนครู/อาจารย/ผูสอนที่มีผลการประเมินอยูใ นระดับ ดี – ดีมาก
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนครู/อาจารยผูสอนทั้งหมด
๑ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนด รอยละ ๘๐ ของ จํานวนครู/อาจารยผูสอนทั้งหมด เทากับ
๕. มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน (๑ คะแนน)
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักสูตรการศึกษา
๒. ตารางสอน
๓. แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และรายหัวขอ
๔. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
๕. แบบบันทึกผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา และรายรวม
๖. แบบประเมินครู/อาจารยผูสอน
๗. แบบบันทึกผลการประเมินครู/อาจารยผูสอน เปนรายคน และรายรวม
๘. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงแผนการสอน
เชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา แผนการสอนภายหลัง
ปรับปรุงแลว เปนตน
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
คําอธิบาย

สถานศึ กษาของกองทั พดํ าเนิ น การให ครู / อาจารย กํ า หนดและแจ ง หลั กเกณฑ วิ ธี การวั ด และ
ประเมินผลใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ที่ เ ป น ไปตามแผนการจั ด การเรี ย นรู ร ายวิ ช า/แผนการสอน ใช วิ ธี การวั ด และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมและ
หลากหลาย ตลอดจนนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน : กลุม ๒ ๓ และ ๔)
๑. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และครู/อาจารย
แจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน)
๒. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจั ดการเรียนรูรายวิชา/
แผนการสอน (๑ คะแนน)
๓. มีการแจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใหผูปกครองทราบอยางนอย ๑ - ๒ ครั้ง/ปการศึกษา
(๐.๕ คะแนน)
๔. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียน/นักศึกษาเพื่อความโปรงใส 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. มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และครู/อาจารย
แจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน)
๒. มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจั ดการเรียนรูรายวิชา/
แผนการสอน (๑ คะแนน)
๓. มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียน/นักศึกษาเพื่อความโปรงใสและ
ยุติธรรม (๑ คะแนน)
๔. มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน (๑ คะแนน)
๕. มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรื อหลั กฐานที่แสดงหลักเกณฑการวัดและประเมิน ผลที่ไดรับ การรับ รองจากหนว ย
ตนสังกัด เชน หลักเกณฑการวัดและประเมินผลของกรมยุทธศึกษาเหลาทัพ เปนตน
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการแจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหนักเรียน/นักศึกษา
ทราบ เชน กําหนดหวงเวลาในตารางสอน หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เปนตน
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการแจงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน ใหผูปกครองทราบ เชน
หนังสือรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนตน
๔. คําสั่งแตงตั้งกรรมการออกขอสอบ หรือเลือกขอสอบ
๕. คําสั่งแตงตั้งกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู
๖. แบบบันทึกคะแนนของนักเรียน/นักศึกษาที่สอบตก หรือไมผาน
๗. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการสอนซอมเสริมความรูใหกับนักเรียนที่สอบตก หรือไมผาน เชน
โครงการ/กิจกรรมการสอนซอมเสริมความรู การมอบหมายงานใหศึกษาเพิ่มเติม การสอบปากเปลา เปนตน
๘. ผลการวิเคราะหขอสอบเปนรายวิชา
๙. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการวิเคราะหขอสอบมาปรับปรุงและพัฒนาขอสอบในครั้งตอไป
เชน หนังสือรายผลการวิเ คราะห ขอสอบพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงครั้งตอไป รายงานการประชุ ม
เพื่อพัฒนาขอสอบ เปนตน
ตัวบงชี้ที่ ๑๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี
การใหบริการ รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติใหกับนักเรียน/นักศึกษาอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
การปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และนําผลการประเมินที่ไดไปพัฒนาการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ
รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติ (๑ คะแนน)
๒. มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน (๑ คะแนน)
๓. มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน (๑ คะแนน)
๔. มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ
รวมทั้งแหลงฝกปฏิบัติ (๑ คะแนน)
๕. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่ครอบคลุมทั้งดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี
การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ
๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนงานการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
๔. แบบประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ครอบคลุมทั้งดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี
การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ
๕. แบบบันทึกผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
๖. เอกสารหรื อ หลั กฐานที่ แสดงการนําผลการประเมิน มาปรับ ปรุงสิ่ งสนับ สนุน การเรีย นรู เช น
หนังสือรายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรูพรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงานการ
ประชุม เปนตน

มาตรฐานที่ ๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
สถานศึกษาของกองทัพมีการฝกศึกษาวิชาทหาร และภาวะผูนํา การฝกอบรม การปลูกฝงอุดมการณ
และการจัดกิจกรรมที่เนนการปฏิบัติและสรางเสริมประสบการณจริง มีการฝกปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อใหผูเรียนมีจิตวิญญาณ
ทักษะ และความรอบรูในการเปนทหารอาชีพ มีความจงรักภักดี และสามารถสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริยได และมีภาวะผูนําทางทหาร ที่สามารถเผชิญกับภัยคุกคาม รวมทั้งความยากลําบาก
และอุปสรรคปญหาตางๆ มีสุขภาพรางกายสมบูรณแข็งแรง โดยมีบุคลากรการฝกอบรมทางทหารที่มีคุณภาพ
และอุปกรณการฝกที่ทันสมัย ตลอดจนมีการระดมทรัพยากร ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่
ยุทโธปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพ
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ประกอบดวย ๕ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
คาน้ําหนัก
๑ - กระบวนการพัฒนาการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (กลุม ๒)
๕
- การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตผูนําทางทหารฯ
(กลุม ๓ ๔)
๒ - บุคลากรทางการฝกศึกษาและอบรมทางดานวิชาทางทหารฯ
๕
(กลุม ๒)
- การบริหารจัดการครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก
ครูปกครอง และนายทหารปกครอง (กลุม ๓ ๔)
๓ - ประสิทธิผลของการฝกศึกษาวิชาทหารฯ (กลุม ๒)
๕
- ประสิทธิผลของการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (กลุม ๓ ๔)
๔ ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา (กลุม ๒ ๓ ๔)
๕
๕ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค (กลุม ๒ ๓ ๔)
๕

คะแนน
๕
๕

๕
๕
๕

ตัวบงชี้ที่ ๑๔ กระบวนการพัฒนาการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา (กลุม ๒)
คําอธิบาย
สถานศึกษาของกองทัพ มีการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําเปนไปตามหลักสูตร เพื่อเสริมสราง
ผูนําทางทหารให มีความเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน ทัน สมัย และสอดคลองกับความตองการของกองทั พ
มี ค วามรู ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติใ นศาสตร ดา นวิท ยาการทหาร รวมทั้ง มีก ารประเมิ น ผลและนํา ผล
การประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีกิจกรรมการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําในหลักสูตร (๑ คะแนน)
๒. มีหนวยงานรับผิดชอบและดําเนินการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนําตามหลักสูตร (๑ คะแนน)
๓. จํ า นวนหน ว ยกิ ต รวมของการฝ ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารและภาวะผู นํ า ไม น อ ยกว า ๑๐ หน ว ยกิ ต
(๐.๕ คะแนน)
๔. จํ า นวนสั ป ดาห ข องการฝ ก ภาคปฏิ บั ติ ไม น อ ยกว า ๘ สั ป ดาห / ป หรื อ มี ร ะยะเวลาการฝ ก
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)

55

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

ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๒)
๑. หลักสูตรการศึกษา (สวนที่แสดงการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา)
๒. เอกสารหรื อหลักฐานที่ แสดงกิจกรรมการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา เชน ตารางสอน
ประมวลรายวิชา โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ เปนตน
๓. แบบประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะ
ผูนํา เชน หนั งสือรายงานผลการประเมินการฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา พรอมขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงปตอไป รายงานการประชุม เปนตน
ตัวบงชี้ที่ ๑๔ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตผูนําทางทหารที่เหมาะสมกับสภาวะ
ปจจุบันและสอดคลองกับความตองการของกองทัพ (กลุม ๓ และ ๔)
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษาของกองทั พ มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การปรั บ ปรุ ง กระบวนการเรี ย นการสอน
ให ผู เ รี ย น มี คุ ณ ลั ก ษณะทางทหารและผู นํ า ทางทหาร ควบคู กั บ วิ ช าชี พ ของตน ตลอดจนการให บ ริ ก าร
แกชุมชน สังคมที่เหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน สอดคลองกับความตองการ
ของกองทัพ
เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/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 (สวนที่แสดงการฝกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ)
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการฝกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ เชน ตารางสอน ประมวล
รายวิชา โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ เปนตน
๓. แบบประเมินผลการฝกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ
เชน หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกอบรมทางทหารหรือวิชาชีพ พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงป
ตอไป รายงานการประชุม เปนตน
ตัวบงชี้ที่ ๑๕ บุคลากรทางการฝกศึกษาและอบรมทางดานวิชาทางทหาร และภาวะผูนาํ ที่มีคุณภาพ (กลุม ๒)
คําอธิบาย
สถานศึ กษาของกองทั พ มี บุ คลากรทางการฝกศึก ษาและอบรมดา นการทหารที่มีป ระสบการณ
ในการปฏิบัติงานทางทหาร เคยเปนผูบังคับหนวยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผูบังคับกองรอยขึ้นไป ผานการ
ฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดาน หรือมีคุณวุฒิปริญญาโททางทหาร หรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตร
เสนาธิการเหลาทัพขึ้นไป และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางทหารเปนที่ยอมรับของกองทัพ
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เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีประสบการณเปนผูบังคับหนวยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผูบังคับกองรอยขึ้นไป (๑ คะแนน)
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารที่มีประสบการณเปนผูบังคับหนวยทหาร
หรือจบการศึกษาระดับผูบังคับกองรอยขึ้นไป
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด
เทากับ ๑ คะแนน
๒. มีประสบการณในการปฏิบัติงานทางทหาร (๑ คะแนน)
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารที่มปี ระสบการณในการปฏิบัติงานทางทหาร
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด
เทากับ ๑ คะแนน
๓. ผานการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดาน (๑ คะแนน)
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทีผ่ านการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดาน
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด
เทากับ ๑ คะแนน
๔. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางทหารเปนที่ยอมรับของกองทัพ (๑ คะแนน)
จํานวนบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางทหารเปนที่ยอมรับของกองทัพ
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด
เทากับ ๑ คะแนน
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๕. มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพขึ้นไป (๑ คะแนน)
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารที่มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพขึ้นไป
จํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนบุคลากรทางดานวิชาทหารทั้งหมด
เทากับ ๑ คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๒)
๑. รายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารทั้งหมด
๒. รายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารที่มีประสบการณเปนผูบังคับหนวยทหาร ประสบการณ
ในการปฏิบัติงานทางทหาร พรอมเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีประสบการณ เชน ประวัติยอ เปนตน
๓. รายชื่ อครู ฝ ก ศึ ก ษาและอบรมวิ ช าทหารที่ ผ า นการฝ กอบรมในหลั กสู ตรวิ ช าชี พ ทหารเฉพาะ
ดาน พรอมเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการผานการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหาร เชน ประกาศนียบัตร
ประวัติยอ เปนตน
๔. รายชื่อครูฝกศึกษาและอบรมวิชาทหารที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโททางทหาร หรือสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพขึ้นไป พรอมเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวุฒิการศึกษา เชน วุฒิบัตร
ประกาศนียบัตร ประวัติยอ เปนตน
๕. แบบบั น ทึ กรายชื่ อครู ฝ กศึ กษาและอบรมวิช าทหารที่มีป ระสบการณและผานการฝกอบรมฯ
ตามขอ ๑ - ๔ เปนรายคนและรายรวม
ตัวบงชี้ที่ ๑๕ การบริหารจัดการครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครูปกครอง และนายทหารปกครอง
(กลุม ๓ และ ๔)
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพ มีระบบการคัดเลือกอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง
และนายทหารปกครอง จากผูมีประสบการณ เชี่ยวชาญในศาสตรดานวิทยาการทหาร ทั้งภายในและภายนอก
กองทัพ มีการกําหนดหนาที่และภาระงานของอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และ
นายทหารปกครองอยางชัดเจน มีการปฐมนิเทศ อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง นายทหาร
ปกครองใหม รวมทั้งมีการจัดครูพี่เลี้ยงนิเทศการปฏิบัติ ตลอดจนมีการวัดและประเมินผลการสอน เพื่อนํามา
ปรับปรุง พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การฝกศึกษา และการอบรม
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เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีระบบการคัดเลือกอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และนายทหารปกครอง
(๑ คะแนน)
๒. มีการกําหนดหนาที่และภาระงานของอาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง
และนายทหารปกครอง (๑ คะแนน)
๓. มีการปฐมนิเทศ อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และนายทหารปกครองใหม
รวมถึงการจัดครูพี่เลี้ยง (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. รายชื่ อครู/ อาจารยวิ ชาทหาร ครูทหาร ครูฝ ก ครู /อาจารย ปกครอง และนายทหารปกครอง
ทั้งหมด
๒. คูมือหรือหลักเกณฑการคัดเลือกครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง
และนายทหารปกครอง
๓. เอกสารหรื อหลักฐานที่ แสดงการกําหนดหนาที่ภาระงานของครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร
ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และนายทหารปกครอง เชน คูมือครู/อาจารย คําสั่งใหปฏิบัติหนาที่ เปนตน
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการปฐมนิเทศ ครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารย
ปกครอง และนายทหารปกครองใหม เชน โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวของ คูมือครู/อาจารย คําสั่งใหปฏิบัติ
หนาที่ เปนตน
๕. แบบประเมินผลการสอนของครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง และ
นายทหารปกครองใหม
๖. แบบบันทึกผลประเมินการสอน ของครู/อาจารยวิชาทหาร ครูทหาร ครูฝก ครู/อาจารยปกครอง
และนายทหารปกครอง เปนรายคน และรายรวม
๗. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนํ าผลการประเมิ นมาปรับ ปรุงการจัดการเรียนการสอนและ
การฝกอบรม เชน หนังสือรายงานผลประเมินการสอน พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงาน
การประชุม เปนตน
ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ประสิทธิผลของการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (กลุม ๒)
คําอธิบาย

สถานศึ กษาของกองทัพ มี แผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา มีหนวยงาน
รับผิดชอบ กํากับดูแลการฝกศึกษาใหเปนไปตามแผนที่กําหนด มีการวัดและประเมินผลการฝกวิชาทหารและ
การเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา รวมทั้งมีการนําผลการประเมินนํามาปรับปรุง พัฒนาการฝกวิชาทหารและ
การเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา ตลอดจนมีการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อใชสนับสนุน
การฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา
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เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีแผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน)
๒. มีการฝกตามแผนที่กําหนด (๑ คะแนน)
๓. มีการประเมินผลการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน)
๔. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะ
ผูนํา (๑ คะแนน)
๕. มีนวัตกรรมที่ใชสนับสนุนในการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๒)
๑. แผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา
๒. แบบประเมินผลการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา
๓. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงการนํ า ผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การฝ ก วิ ช าทหารและการ
เสริมสรางคุณลั กษณะผูนํา เชน หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสราง
คุณลักษณะผูนํา พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป รายงานการประชุม เปนตน
๔. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่ใชในการสนับสนุนการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา
ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ประสิทธิผลของการฝกภาคปฏิบัติ หรือภาคสนาม (กลุม ๓ และ ๔)
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพ มีแผนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม มีหนวยงานรับผิดชอบ กํากับดูแล
การฝกภาคปฏิบัติ หรือภาคสนาม ใหเ ปนไปตามแผนที่กําหนด มีการวัดและประเมินผลการฝกภาคปฏิบั ติ
หรื อ ภาคสนาม รวมทั้ ง มี ก ารนํ า ผลการประเมิ น นํ า มาปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการฝ ก ภาคปฏิ บั ติ ห รื อ ภาคสนาม
ตลอดจนมีการประดิษฐ คิดคน หรือสรางสรรคนวัตกรรม เพื่อใชสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม
เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีแผนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)
๒. มีการฝกตามแผน (๑ คะแนน)
๓. มีการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)
๔. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)
๕. มีนวัตกรรมที่ใชสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา (กลุม ๓ และ ๔)
๑. แผนการฝกภาคปฏิบัติทางวิชาชีพที่เปนเอกลักษณของสถาบันทางทหาร หรือภาคสนาม
๒. แบบประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม
เชน หนังสือรายงานผลการประเมินการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงปตอไป
รายงานการประชุม เปนตน
๔. นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่ใชในการสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม
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ตัวบงชี้ที่ ๑๗ ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา (กลุม ๒)
คําอธิบาย
สถานศึ ก ษาของกองทั พ มี ค วามพร อ มในการสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรการฝ ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารและ
การเสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะผู นํ า โดยมี แ ผนการระดมทรั พ ยากร และมี ก ารระดมทรั พ ยากรทั้ ง ในและ
นอกสถานศึ ก ษา เป น ผลให ก ารดํ า เนิ น งานการฝ ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารและการเสริ ม สร า งคุ ณ ลั ก ษณะผู นํ า
ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดในหลักสูตร และกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการฝกศึกษาวิชาทหาร
และการเสริมสรางคุณลักษณะผูนําอยางตอเนื่อง
เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีแผนการระดมทรัพยากร (๑ คะแนน)
๒. มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (๑ คะแนน)
๓. มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน (๑ คะแนน)
๔. ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคการฝกศึกษาได (๑ คะแนน)
๕. ทรั พ ยากรการฝ ก ศึ ก ษาสามารถก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการฝ ก ศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง
(๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนการระดมทรัพยากรภายในและหรือภายนอกสถาบัน เพื่อใชในการฝกศึกษา ไดแก วัส ดุ
อุปกรณ ครุภัณฑ สถานที่ บุคลากร เปนตน
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําทรัพยากรจากหลายหนวยภายในสถาบัน มาสนับสนุนการฝก
ศึกษา เชน คําสั่งประกอบการฝกศึกษา ภาพถาย เปนตน
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน มาสนับสนุนการฝกศึกษา
เชน คําสั่งประกอบการฝก ภาพถาย เปนตน
๔. แบบประเมินผลการใชทรัพยากรการฝกศึกษา
๕. เอกสารหรื อหลั ก ฐานที่ แ สดงการใชท รัพ ยากรการฝก ศึกษาที่ มีป ระสิทธิ ภ าพ เชน ภาพถา ย
ผลการประเมินการใชทรัพยากรการฝกศึกษา รายงานการประชุม เปนตน
ตัวบงชี้ที่ ๑๗ ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา (กลุม ๓ และ ๔)
คําอธิบาย
สถานศึ กษาของกองทั พ มี ความพร อมในการสนั บสนุ นทรั พยากรการฝ กภาคปฏิบัติห รือภาคสนาม
โดยมีแผนการระดมทรัพยากร และมีการระดมทรัพยากรทั้งในและนอกสถานศึกษา เปนผลใหการดําเนินงาน
การฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดในหลักสูตร 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. ทรั พ ยากรการฝ ก ศึ ก ษาสามารถก อ ให เ กิ ด การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการฝ ก ศึ ก ษาอย า งต อ เนื่ อ ง
(๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๘ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค (กลุม ๒ ๓ และ ๔)
คําอธิบาย

การกําหนดคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค ตามขอบังคับกระทรวงกลาโหม วาดวย
มาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๖ ลง ๑ มี.ค.๕๖
ไดกําหนดใหการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู
ความสามารถ มีทักษะทางปญญา มีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข มีทักษะ
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะขั้ นพื้นฐานเกี่ย วกับวิชาชีพทหาร มีภาวะผูนําทางทหาร
การเป น ผู นํ า หน ว ยทหารขนาดเล็ ก ในระดั บ ผู บัง คับ หมวด หรื อผู บัง คับ หน ว ยรั กษาพยาบาล หรื อหนว ย
เสนารักษขนาดเล็ก มีวินัย รูบทบาทหนาที่ของการเปนทหารอาชีพ รูแบบธรรมเนียมทหาร บุคลิกลักษณะการ
วางตนที่เหมาะสม สํานึกในหนาที่รับผิดชอบของตน สามารถปฏิบัติการทางทหาร ธํารงเกียรติยศและศักดิ์ศรี
ของทหาร อุทิศตนเพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริยมีความสมบูรณทั้งทางดานรางกายและจิตใจ
เกณฑการพิจารณา
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. ร อ ยละของจํ า นวนผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาที่ มี อุ ด มการณ จ งรั ก ภั ก ดี ต อ สถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยูในระดับดีขึ้นไป
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีอุดมการณจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยูในระดับดีขึ้นไป
X ๑๐๐
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
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๒. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผูนํา ทางทหารที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมและ
จริ ย ธรรม กล า หาญ มี ค วามซื่ อ สั ตย สุ จ ริต มีความรับ ผิ ดชอบตอ หน าที่ ปฏิบั ติต ามแบบธรรมเนี ย มทหาร
มีความสามัคคี ในหมูคณะ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผูนํา ทางทหารที่ดี มีวินัย
มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๓. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร เขาใจบทบาทและ
หนาที่ของการรักษาความมั่นคงและการปองกันประเทศ อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๑ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร อยูในระดับดีขึ้นไป
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๑ คะแนน
๔. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรูในศาสตรของวิชาการและวิชาชีพของตน สามารถ
ประยุกตใชความรูของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาตอได อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม
๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๐.๕ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรูในศาสตรของวิชาการและวิชาชีพของตน อยูในระดับดี
ขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน
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๕. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถ
วิเคราะหและประมวลผลความรู และใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๐.๕ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถ
วิเคราะหและประมวลผลความรู อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน
๖. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
และสามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๐.๕ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และ
สามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีขึ้นไป
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน
๗. รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มสี มรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะและ
การวางตัวที่เหมาะสม อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
(๐.๕ คะแนน)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะ
และการวางตัวที่เหมาะสม อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด เทากับ ๐.๕ คะแนน
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
๒. แบบประเมินคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาที่ครอบคลุมดานตางๆ ดังนี้
๒.๑ ดานอุดมการณจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒.๒ ดา นผู นํ า ทางทหารที่ ดี มีวินัย มีคุณธรรมและจริย ธรรม กลาหาญ มีความซื่อสัตยสุจ ริต
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มีความสามัคคีในหมูคณะ และสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นได
๒.๓ ดานความรู ความสามารถในวิชาชีพทหาร เขาใจบทบาทและหนาที่ของการรักษาความมั่นคงและการ
ปองกันประเทศ
๒.๔ ด านความรู ในศาสตร ของวิ ชาการและวิชาชี พของตน สามารถประยุ กต ใช ความรู ของตนในการ
ปฏิบัติงานและศึกษาตอได
๒.๕ ดานทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะหและประมวลผลความรู และใชให
เกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน
๒.๖ ดานทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และสามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงาน
๒.๗ ดานสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะและการวางตัวที่เหมาะสม
๓. แบบบันทึกผลการประเมินคุณลักษณะผูสําเร็จการศึกษาในดานตางๆ ตามขอ ๒ เปนรายคนและรายรวม

มาตรฐานที่ ๕ ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
สถานศึกษาของกองทัพ มีวิสัยทัศน นโยบายและแผนปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณผูเรียน
เอกลักษณสถานศึกษา มีแผนปฏิบัติงานประจําปเปนแนวทางในการดําเนินงาน มีการบริหารจัดการโดยยึดหลัก
ธรรมาภิ บ าล โดยมี ส ภาสถาบั น /คณะกรรมการบริ ห ารสถาบั น กํ า กั บ ดู แ ล การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาให มี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารความเสี่ยง เพื่อปองกันและแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตามบริบทของสถานศึกษา
มีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตรงตามหนาที่ มีการพัฒนาความรู และทักษะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ มีระบบ
บริหารจัดการงบประมาณที่มีความโปรงใส
ประกอบดวย ๔ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
๑ การดําเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหาร
สถาบัน
๒ การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
๓ การบริหารความเสี่ยง
๔ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

คาน้ําหนัก
๕

คะแนน
๕

๕
๕
๕

๕
๕
๕
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ตัวบงชี้ที่ ๑๙ การดําเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน
คําอธิบาย

คณะกรรมการสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบันมีผลการดําเนิน งานตามบทบาทหนาที่
ซึ่งกําหนดไวในคําสั่ง/พระราชบัญญัติของสถาบันภายใตบริบทของเหลาทัพ โดยมุงเนนการกําหนดนโยบาย
กํากับ ติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีการกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณผูเรียน เอกลักษณ
สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปที่ทันสมัยและปฏิบัติได
๑.๒ มีผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/
หนวยงานตนสังกัดกําหนด
๑.๓ มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ โดยเนนการกํากับติดตาม และสนับสนุนผูบริหารในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
๑.๔ มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เชน มีการกําหนดวันประชุมตลอดปไมนอยกวา ๒ ครั้ง/ป
จัดสงประเด็นการพิจารณาลวงหนา กํากับใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมไมนอยกวารอยละ ๗๐ ของ
จํานวนครั้งที่จัดประชุมทั้งป
๑.๕ มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได
ใชบญ
ั ญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติ ๕ ขอเทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
สถานศึกษานําเสนอหลักฐาน ในประเด็นตอไปนี้
๒.๑ มีการเสนอรายงานประจําป/ รายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ตอหนวยงานตน สังกัด
(๑ คะแนน)
๒.๒ มีคะแนนผลการประเมินรายปโดยหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน)
(สํ า หรั บ การตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยคณะอนุ ก รรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ใชคะแนนผลการประเมิ น
ครั้งลาสุด ๑ ป)
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม เทากับ ๑ คะแนน
๒.๓ สถานศึกษานําเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติตางๆ ที่เกิดจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (๑ คะแนน) โดยพิจารณาเพิ่มเติมจาก
๑) ผลการสัมภาษณประธานคณะกรรมการสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน
๒) ผลการสัมภาษณผูแทนหนวยงานตนสังกัด
๓) ผลการสัมภาษณครู/อาจารย จํานวน ๓ – ๔ คน
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา มีการออกใบประกาศนียบัตรการสําเร็จ
การศึกษาใหกับผูที่ไมมีคุณสมบัติ
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรื อหลักฐานที่แสดงนโยบายการดํ าเนิน งานที่ส อดคลองกับ การเสริมสรางอัตลั กษณ
ผูเรียน และเอกลักษณของสถานศึกษา รวมทั้งผลการพิจารณาแผนปฏิบัติงานประจําป เชน รายงานการ
ประชุม เอกสารการอนุมัติแผนปฏิบัติงานประจําป เปนตน
๒. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงการเห็ น ชอบหลั ก สู ต รสอดคล อ งกั บ มาตรฐานที่ ก ระทรวง
ศึกษาธิการ/หนวยงานตนสังกัด
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการกํากับติดตาม และสนับสนุนผูบริหารสถาบันในการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจําปที่กําหนด เชน รายงานการประชุม เปนตน
๔. หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และคําชี้แจงหรือรายละเอียดแนวทางการประชุม
๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงฐานขอมูลสารสนเทศ เชน ฐานขอมูลครู/อาจารย ฐานขอมูล
นักเรียน/นักศึกษา ฐานขอมูลการเงินและงบประมาณ ฐานขอมูลครุภัณฑ ฐานขอมูลหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ฐานขอมูลผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ และฐานขอมูลการบริการทางวิชาการ เปนตน
๖. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
๗. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหนวยงานตนสังกัด
๘. เอกสารหรื อหลั ก ฐานที่ แสดงผลการพั ฒ นาคุ ณภาพสถาบั น การศึ กษาที่ เ กิ ดจากการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ ๒๐ การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
คําอธิบาย

ผูบ ริ ห ารสถานศึ กษามีผ ลการดําเนิน งานตามนโยบายที่กําหนดโดยสภาสถาบัน /คณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล
มีระบบตรวจสอบการทํางานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๔ คะแนน)
๑.๑ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหนาที่ ของผูบริหารสถานศึกษาโดยการประเมิน
ตนเอง (๑ คะแนน)
ใช บั ญ ญั ติ ไตรยางศ เ ที ย บ โดยกํ า หนดคะแนนเต็ ม ของผลประเมิ น ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
เทากับ ๑ คะแนน
๑.๒ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบังคับหนวยขึ้นตรงทุกหนวย
โดยผูบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน)
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคะแนนเต็ม เทากับ ๑ คะแนน
๑.๓ มีรายงานงบการเงินเสนอหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน)
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๑.๔ มีจํานวนอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑในทุกหลักสูตร (๑ คะแนน)
จํานวนหลักสูตรที่มีอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑ
จํานวนหลักสูตรทั้งหมด
๑ คะแนน

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด เทากับ

๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๑ คะแนน)
มีผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน)
หมายเหตุ : ใชเกณฑ สกอ. หรือตนสังกัดในการกําหนดจํานวนอาจารยตอนักเรียน/ นักศึกษา
เงื่อนไข : คะแนนในตั ว บ ง ชี้ นี้ จ ะลดลง ๑ คะแนนหากพบวา มีการจัดการศึ กษานอกที่ตั้ง โดยไมไดรั บ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และไมผานการอนุมัติหรือรับทราบจากตนสังกัด
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยการ
ประเมินตนเอง
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินการปฏิบัติงานของผูบังคับหนวยขึ้นตรงทุกหนวย
โดยผูบริหารสถานศึกษา
๓. รายงานงบการเงิน
๔. รายชื่อครู/อาจารย ของแตละหลักสูตร
๕. รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาแตละหลักสูตร
๖. คําสั่งฯ แตงตั้งครู/อาจารยผูสอน
ตัวบงชี้ที่ ๒๑ การบริหารความเสี่ยง
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีผลการบริหารความเสี่ยงจากกระบวนการประเมินสถานการณจัดลําดับ
ความสํ า คัญ จั ดการ ควบคุ ม ติ ดตามเฝาระวัง ปองกัน และแกไขความเสี่ย งสงผลใหลดสาเหตุและโอกาส
ที่จะเกิดความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน ชื่อเสียง และสังคม
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ตัวอยางประเภทความเสี่ยง
๑. การคุมครองสิทธิเยาวชนและรับผิดชอบคุณภาพบัณฑิต
๒. การคัดกรอง ดูแลนิสิต นักศึกษาที่เปนกลุมเสี่ยง และผูที่มีความตองการพิเศษ
๓. การออกกลางคันซึ่งมีสาเหตุจากปญหาพฤติกรรมนักเรียน/นักศึกษา (การตั้งครรภกอนวัยอันควร
การทะเลาะวิวาท การพนัน การมั่วสุม การควบคุมอารมณ การเสพสิ่งเสพติดและการติดเกมส เปนตน)
๔. การเกิดอุบัติเหตุภายในและบริเวณรอบสถาบัน
๕. การกําหนดความเสี่ยงอื่นตามบริบทของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
มีการประเมินความเสี่ยงโดยคณะกรรมการ ซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา/
ผูบริหารสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
๑.๒ มีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง
๑.๓ มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่
จะเกิดขึ้น
๑.๔ มีการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และลดความเสี่ยงใหนอยลง
๑.๕ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติ ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
ผูประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังตอไปนี้
๒.๑ สามารถควบคุมความเสี่ยงลําดับที่ ๑ – ๕ จากที่กําหนด (๑ คะแนน)
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๑ คะแนน
๒.๒. สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามที่กําหนด (๑ คะแนน)
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ ปฏิบัติไดทุกเรื่อง เทากับ ๑ คะแนน
๒.๓. ไมปรากฏเหตุการณที่อยูนอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่กําหนด (๑ คะแนน)
เงื่ อ นไข : คะแนนที่ ไ ด ใ นตั ว บ ง ชี้ นี้ จ ะลดลง ๑ คะแนน หากพบว า มี เ หตุ ก ารณ ที่ ไ ม พึ ง ประสงค เ กิ ด ขึ้ น
โดยพิจารณาจากความรุนแรง ความถี่ และละเลย ไมมีการแกไข ปองกัน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการระบุและจัดอันดับความเสี่ยง
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยง และประเมินผล
กระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
๕. เอกสารหรื อหลั กฐานที่ แ สดงการกํ าหนดวิธีก าร มาตรการ กลไกการควบคุม ไมให เกิด และ
ลดความเสี่ยงใหนอยลง
๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงาน
ตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
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ตัวบงชี้ที่ ๒๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
คําอธิบาย

สถานศึ ก ษาของกองทั พ มี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรประจํ า สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ/ธุ ร การ เช น
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานการเงินและงบประมาณ งานประกันคุณภาพการศึกษา และงานธุรการ เปนตน
ใหไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานทั้งในและตางประเทศ (ไมนับรวมทหาร
กองประจําการ ลูกจาง เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจาหนาที่ประกอบอาหาร)
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
รอยละของจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ที่ไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ อยางนอย ๒๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการทั้งหมด
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ/ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ไดรับอบรมเพิ่มพูนความรู/ประสบการณอยางนอย ๒๐ ชม./ป/คน
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการทั้งหมด

X ๑๐๐

ใช บั ญ ญั ติ ไ ตรยางศ เ ที ย บกํ า หนดร อ ยละ ๑๐๐ ของจํ า นวนบุ ค ลากรประจํ า สายสนั บ สนุ น
ดานวิชาการ/ธุรการทั้งหมด เทากับ ๕ คะแนน
เงื่อนไข : ไมมี
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการทั้งหมด (ไมรวมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
เจาหนาที่รักษาความสะอาด พลขับ และเจาหนาที่ประกอบอาหาร)
๒. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการที่ไดรับการพัฒนาโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู/
การอบรมเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาตางๆ เชน วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร
โครงการ/กิจกรรม คําสั่งเดินทางไปราชการ หรือคําสั่งที่เกี่ยวของ เปนตน
๔. แบบบันทึกจํานวนชั่วโมงที่ไดรับการพัฒนา ของบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการเปน
รายคนและรายรวม
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มาตรฐานที่ ๖ ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม
สถานศึกษาของกองทัพ ใหการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่เปนประโยชนตอชุมชน สังคม และ
กองทั พ ในรูปแบบต างๆ ตามความเชี่ย วชาญของสถานศึกษา รวมทั้งเปนประโยชนต อสถานศึกษาในการ
เพิ่มพูน ความรูและประสบการณ ของครู/อาจารย อันจะนํามาสูการพัฒนาหลักสูต รและการเรียนการสอน
ตลอดจนมี การสร า งความร ว มมื อ ทางวิ ช าการ และวิ ช าชี พ กั บ หน ว ยงานภายนอก เพื่ อ สนั บ สนุ น การจั ด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
๑ การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ
๒ การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอสถาบัน

คาน้ําหนัก
๕
๕

คะแนน
๕
๕

ตัวบงชี้ที่ ๒๓ การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพสนับสนุนใหครู/อาจารย นําความรูและประสบการณตามความเชี่ยวชาญไป
บริการวิชาการแกชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพื่อประโยชนตอชุมชน/
สังคม/กองทัพ
๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
๑.๕ มี ผ ลประเมิ น ความพึ ง พอใจของชุ มชน/สั ง คม/กองทั พ /สถาบั น ได ค ะแนนผลประเมิ น
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความสําเร็จที่สุด อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็น
ตอไปนี้
๒.๑ มีความตอเนื่อง ในการดําเนินการตั้งแต ๓ ป (๑ คะแนน)
๒.๒ มีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเองดําเนินการไดโดยไมใชงบประมาณของสถาบัน (๑ คะแนน)
๒.๓ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (๑ คะแนน)
หมายเหตุ : อาจเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ที่ ๒๔ หรือไมก็ได
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงานเกี่ยวกับการนําความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษา
ไปบริการวิชาการเพื่อประโยชนตอชุมชน/สังคม/กองทัพ ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมาย
๒. รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการทั้งหมด (ไมรวมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
เจาหนาที่รักษาความสะอาด พลขับ และเจาหนาที่ประกอบอาหาร)
ตัวบงชี้ที่ ๒๔ การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอสถาบัน
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีการนําความรูและประสบการณดานวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/
สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและตอยอดเปนผลงานวิชาการลักษณะตาง ๆ เชน งานวิจัย ตํารา
รายวิชาและ/หรือหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ การมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากร
๑.๕ มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตํารา และ/หรือตอยอดเปนผลงาน
ลักษณะตางๆ
ใชบัญญัติไตรยางคเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน

ตอไปนี้

๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความสําเร็จที่สุด อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็น
๒.๑ มีผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (๑.๕ คะแนน)
๒.๒ มีการเผยแพรและขยายผลในสถาบันอื่น อยางนอย ๑ แหง (๑.๕ คะแนน)

หมายเหตุ : อาจเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ที่ ๒๓ หรือไมก็ได
เงื่อนไข : ไมมี
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงานเกี่ยวกับการนําความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญของสถาบันการศึกษาจากการ
พัฒนาชุมชน/สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอน ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมาย
๒. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ/วิชาชีพ
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากร เชน
คําสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน
๕. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากร
๖. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากร
๗. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมายที่กําหนด

มาตรฐานที่ ๗ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สถานศึกษาของกองทัพ มีการอนุรักษ สงเสริม สนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร มีการพัฒนาบุคลากร สถานที่ และสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน มีการ
สงเสริมให นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากร มีสวนรวมในการดําเนินงาน เพื่อปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ
สืบสาน และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารที่เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
๑ การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร
๒ การพัฒนาสุนทรียภาพ

คาน้ําหนัก
๕

คะแนน
๕

๕

๕

ตัวบงชี้ที่ ๒๕ การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีแผนงานสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือไดรับงบประมาณจากภายนอกสถาบัน สําหรับการ
สงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลใหมี
การดํ าเนิ น งานตามแผนที่ กํา หนด มี การจัดพื้น ที่เพื่อการดําเนิน กิจ กรรมอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริมให
นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน
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เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มี ก ารใช จ า ยงบประมาณภายใน และ/หรื อ ภายนอกที่ เ กี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ไมต่ํากวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
๑.๒ มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล
๑.๓ มีแผนงานเพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๑.๔ มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
๑.๕ มี ผ ลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู ที่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรม/ประชาคม ได ค ะแนน
ผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
๒.๑ มีการจัดพื้นที่เพื่อการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหารอยางตอเนื่อง (๑ คะแนน)
๒.๒ มีสวนรวมมือของนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (๑ คะแนน)
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๑ คะแนน
๒.๓ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงานตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/
หนวยงานภายนอก (๑ คะแนน)
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวามีการดําเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับการ
ประเมินภายนอกเทานั้น
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดสรรงบดําเนินการทั้งหมด
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
๓. แผนงานสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
๔. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
๕. รายงานการประชุมคณะกรรมการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
๖. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชน คําสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน
ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน
๗. แบบประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
๘. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ
๙. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๑๐. ภาพถายพื้นที่จัดกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
๑๑. เอกสารหรื อหลั กฐานที่ แสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ /ยกยอง/ขอบคุณจากหนว ยงาน
ตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ
ขอบคุณ เปนตน
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ตัวบงชี้ที่ ๒๖ การพัฒนาสุนทรียภาพ
คําอธิบาย

สถานศึ ก ษาของกองทั พ มี โ ครงการเพื่ อ พั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพของสถาบั น ตามประเภทโครงการ
ที่กําหนด มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบใหมีการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด มีการมีสวนรวม
ของนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรในการดําเนินงาน มีการประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินโครงการตามสภาพของสังคมอยางตอเนื่อง ซึ่งแสดงใหเห็นได
จาก อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล อ ม สะอาด สวยงาม เป น ระเบี ย บเรี ย บร อ ย ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ประเภทโครงการ
๑. โครงการพั ฒนานักเรี ยน/นักศึกษาและบุคลากร เพื่อปรับ เปลี่ย นทัศนคติ คานิย ม ความเชื่อ
สูวิถีชีวิตความมีสุนทรียและวัฒนธรรมที่ดีงาม
๒. โครงการพั ฒนาคณะ/สถาบัน ทั้งทางกายภาพและวิถีการอยูรว มในวัฒนธรรมสังคม เพื่อเกิด
จิตสํานึกตอสถาบันในฐานะสถาบันของประเทศที่ควรเปนแบบอยางที่ดีตอสังคม
๓. โครงการสืบสาน ประเพณีทองถิ่น เพื่ออนุรักษ และสืบทอดเปนอยางดีตอสังคม
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีการดําเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมาะสม ทันสมัยและ
สามารถปฏิบัติได
๑.๒ มีการดําเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อยางนอยประเภทละ ๑ โครงการตอป) ที่เกิด
จากการสํารวจความคิดเห็นความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน
๑.๓ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิล ปะและวั ฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผ ลการ
ประเมินความพึงพอใจผูที่เขารวมโครงการ/ประชาคมตามเปาหมายที่กําหนดไดคะแนนไมนอยกวา ๘๐ จาก
๑๐๐ คะแนน
๑.๔ มีการปรับปรุงและดําเนินโครงการใหเหมาะสมกับสภาพสังคมอยางตอเนื่อง
๑.๕ มี แ ผนพั ฒ นาสู อ นาคต หรื อ โครงการเชิ ง อนาคต ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากผู บ ริ ห าร
สถานศึกษา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
๒.๑ อาคารสถานที่เปนระเบียบเรียบรอยเอื้อตอการใชงาน (๑ คะแนน)
๒.๒ ภู มิ ส ถาป ต ย มี ค วามสอดคล อ งกั บ ธรรมชาติ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ มอย า งประหยั ด
(๑ คะแนน)
๒.๓ สภาพแวดลอมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม (๑ คะแนน)
เงื่อนไข : คะแนนที่ไดในตัวบงชี้นี้จะลดลง ๑ คะแนน หากพบวา มีการดําเนินการเฉพาะกิจเพื่อรองรับการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการพั ฒ นานักเรีย น/นั กศึกษาและบุคลากร เพื่อปรับ เปลี่ย นทัศนคติ คานิย ม
ความเชื่อสูวิถีชีวิ ตความมีสุ นทรียและวัฒ นธรรมที่ดีงาม ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับ ความสําเร็จ ของ
เปาหมาย
๒. แผนงาน/โครงการพัฒนาสถาบันทั้งทางกายภาพและวิถีการใชอยู รวมกันในวัฒนธรรมสังคม
เพื่อเกิดจิตสํานึกตอสถาบัน ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมาย
๓. แผนงาน/โครงการสืบสานประเพณีทองถิ่น เพื่ออนุรักษ และสืบทอดเปนอยางดีตอสังคม ที่มีการ
กําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมาย
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชน คําสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน
ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน
๕. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมาย
ที่กําหนด พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป
๖. ภาพถายอาคาร สถานที่ สภาพแวดลอมที่สะอาด เปนระเบียบเรียบรอย เอื้อตอการใชงาน
๗. ภาพถายภูมิสถาปตยที่สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

มาตรฐานที่ ๘ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึ กษาของกองทัพ มีการดําเนิ นงานการประกัน คุณภาพการศึกษา มีผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งมีการนําขอเสนอแนะที่ไดจาก
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุง และพัฒนาผลการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มที
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
๑ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยหนวยงานตนสังกัด
๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

คาน้ําหนัก
๕

คะแนน
๕

๕

๕

ตัวบงชี้ที่ ๒๗ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบงชี้ที่หนวยงานตนสังกัดของเหลาทัพ 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
- เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหนวยงานตนสังกัด
ตัวบงชี้ที่ ๒๘ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน และมีการ
จัด ทํ ารายงานการประเมิ นตนเอง อย างตอเนื่องทุกปการศึกษา รวมทั้งมีการนําขอเสนอแนะที่ไดจ ากการ
ตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลการดํ า เนิ น งานของสถาบั น
โดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหสถานศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มีรายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา เปนประจําทุกป (๑ คะแนน)
๒. มีการนําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไป
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของสถาบัน (๑ คะแนน)
๓. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม
ของสถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปสูการปฏิบัติ
(๑ คะแนน)
๔. มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก (๑ คะแนน)
๕. หน ว ยงานต น สั ง กั ด /หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งให ก ารสนั บ สนุ น การพั ฒ นาสถานศึ ก ษาในส ว นที่
สถานศึกษาไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จไดโดยสถาบันเอง (๑ คะแนน)
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถาบัน/โครงการ/กิจกรรม ที่เกิดจากขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมอบหมายผูรับผิดชอบติดตามการนําแผนพัฒนาคุณภาพ
สถาบัน/โครงการ/กิจกรรม ไปสูการปฏิบัติ
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาที่เกิดจากการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก
๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการสนับสนุนการพัฒนาสถาบันจากหนวยงานตนสังกัด
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มาตรฐานที่ ๙ ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ
สถานศึกษาของกองทัพ มีการพัฒนาใหนักเรียน/นักศึกษา มีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลอง
ตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน/วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษา รวมถึ ง มี ผ ลงาน
ตามความเชี่ ย วชาญที่ โ ดดเด น ของสถานศึ ก ษาที่ ส ะท อ นเป น เอกลั ก ษณ โดยได รั บ ความเห็ น ชอบจาก
สภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
๑ อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา
๒ เอกลักษณสถาบัน

คาน้ําหนัก
๕
๕

คะแนน
๕
๕

ตัวบงชี้ที่ ๒๙ อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา
คําอธิบาย

นักเรียน/นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงคสอดคลองตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ
และวัตถุประสงคของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาที่เหมาะสมและปฏิบัติได
๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูบริหารของสถาบัน
๑.๕ มีผลการประเมินนักเรียน/นักศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา
๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
ผูประเมินสุมตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาตามหลักการสุมตัวอยาง
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณตามที่สถาบันกําหนด
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาที่ไดรับการสุมตรวจ
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๓ คะแนน
เงื่อนไข : ไมมี

X๑๐๐
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการกําหนดอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีการกําหนดตัวชี้วัด
และระดับความสําเร็จของเปาหมาย
๒. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และ
ผูบริหารของสถาบัน เชน คําสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน
๕. แบบประเมินอัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา
๖. แบบบันทึกผลการประเมินอัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา เปนรายคนและรายรวม
๗. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมายที่กําหนด
ตัวบงชี้ที่ ๓๐ เอกลักษณสถาบัน
คําอธิบาย

สถานศึกษาของกองทัพมีเอกลักษณที่สะทอนความโดดเดน/ความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ ตามปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค การจัดตั้ง และบริบทของสถาบัน
เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถาบันที่เหมาะสมและปฏิบัติได
๑.๒ มีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา อาจารยและบุคลากร
๑.๕ มี ผ ลประเมิ น ความพึ งพอใจ ในการดําเนิน งานของสถาบัน ที่ ส ะทอ นเอกลักษณ ส ถาบั น
ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
ผูประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นตอไปนี้
๒.๑ เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณสถาบัน (๑ คะแนน)
๒.๒ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตางๆ (๑ คะแนน)
๒.๓ มีความเปน “ตนแบบ” วิธีดําเนินการสูความสําเร็จ หรือมีการถายโอนความรูดานกระบวนการ
สูสถาบันอื่น (๑ คะแนน)
เงื่อนไข : ไมมี
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการกําหนดเอกลักษณของสถาบัน ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับ
ความสําเร็จของเปาหมาย
๒. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๓. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย และบุคลากร เชน
คําสั่งฯ ที่เกี่ยวของ ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน
๕. แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย และบุคลากร
๖. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย และบุคลากร
๗. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมายที่กําหนด
๘. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงแหลงเรียนรูของสถาบันที่เปนตนแบบใหสถาบันอื่นมาศึกษา
ดูงาน เชน ภาพถาย หนังสือขอเขาศึกษาดูงาน เปนตน
๙. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากกองทัพ/ชุมชน/สังคม/
หนวยงานภายนอก เชน โลรางวัล ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร เปนตน

มาตรฐานที่ ๑๐ ดานมาตรการสงเสริม
สถานศึกษาของกองทัพ มีการสงเสริมใหนักเรียน/นักศึกษามีความสามารถและทักษะการสื่อสาร
ดวยภาษาอังกฤษ เพื่อเชื่อมโยงกับนานาประเทศ มีบทบาทในการกําหนดแนวทางเพื่อปองกัน และแกไขปญหา
สังคมตามนโยบายของรัฐบาลและสภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยรวมกับชุมชน สังคมรอบ
สถาบัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศชาติตอไป
ประกอบดวย ๒ ตัวบงชี้ คือ
ตัวบงชี้
ชื่อตัวบงชี้
๑ มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน)
๒ มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน)

คาน้ําหนัก
๕
๕

คะแนน
๕
๕

ตัวบงชี้ที่ ๓๑ มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน)
คําอธิบาย

นั ก เรี ย น/นั กศึ ก ษา มี ค วามสามารถและทั ก ษะการสื่ อสารด ว ยภาษาอั งกฤษ เพื่ อ ให ทั น ตอ การ
เปลี่ยนแปลง สามารถสื่อสารและสัมพันธเชื่อมโยงกับนานาประเทศ
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เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ
มาตรฐาน Common European Framework of Reference For Languages (CEFR) หรือ American
Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English Comprehension Level Test (ECL)
ตอจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายทั้งหมด 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/นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ
จํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายทั้งหมด

X ๑๐๐

กรณี ๑ นักเรียน/นักศึกษาปริญญาตรี
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ ของจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย เทากับ ๕ คะแนน
กรณี ๒ นักเรียน/นักศึกษาปริญญาโท เอก
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๕ ของจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย เทากับ ๕ คะแนน
เงื่อนไข: ไมมี
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบบันทึกผลการสอบ ALCPT หรือ ECL ของนักเรียน/นักศึกษา เปนรายคน
๒. หนังสือรายงานผลการสอบ ALCPT หรือ ECL ของนักเรียน/นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๓๒ มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน)
คําอธิบาย
สถานศึกษาของกองทัพมีการดําเนินงานในการชวยเหลือชุมชน สังคมรอบสถาบัน เชน การชี้แนะ
ปองกัน และ/หรือแกปญหาสังคม ที่สอดคลองกับนโยบายของกองทัพ/ภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และ
จังหวัด
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เกณฑการประเมิน
๑. หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ
๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ
๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน
๒. หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
๒.๑ มีผลการชวยเหลือ/ความรวมมือกับสถาบันอื่นในการพัฒนาวิชาการอยางนอย ๑ แหง (๑.๕ คะแนน)
๒.๒ มีผลความรวมมือกับทองถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หนวยงานอื่นในกองทัพในการปองกัน
แกปญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ อยางนอย ๑ ประเด็น (๑.๕ คะแนน)
หมายเหตุ : ตองไมเปนโครงการเดียวกับตัวบงชี้ที่ ๒๓ และ ตัวบงชี้ ๒๔
เงื่อนไข : ไมมี
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงาน/โครงการที่เกี่ยวกับการดําเนินงานชวยเหลือชุมชน สังคม รอบสถาบัน
เพื่อแกปญหาตางๆ ที่มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมาย
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงกระบวนการปฏิบัติ เชน แผนงาน/โครงการ คูมือการปฏิบัติงาน เปนตน
๓. คําสั่งฯ แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
๔. รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
๕. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ เชน คําสั่งฯ ที่เกี่ยวของ
ใบลงทะเบียน ภาพถายการจัดโครงการ/กิจกรรม เปนตน
๖. แบบประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม
๗. แบบบันทึกผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมโครงการ/กิจกรรม
๘. หนังสือรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของ
เปาหมายที่กําหนด
๙. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงผลที่เกิดขึ้นจากการชวยเหลือหรือใหความรวมมือกับสถาบันอื่นใน
การพัฒนาวิชาการ เชน บันทึกขอตกลงความรวมมือ ภาพถาย เปนตน
๑๐. เอกสารหรือหลั กฐานที่แสดงผลที่เกิ ดขึ้นจากการใหความรวมมื อกับทองถิ่น/ชุมชน/สังคม/
จังหวัด/หนวยงานอื่นในกองทัพ ในการปองกัน แกปญหา และ/หรือพัฒนาหนวย ตามบริบทของพื้นที่ 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
การจั ด ทํ า “รายงานการประเมิ น ตนเอง” (SAR) เป น กระบวนการศึ กษาตนเองของ
สถาบันการศึกษา แสดงผลการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาวาไดดําเนินการตามภารกิจและมีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามแผนงานที่กําหนดไวบรรลุผลมากนอยเพียงใด ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวหรือไม
เปนการทบทวนการปฏิบัติงานของสถาบันการศึกษาดวยตนเอง วิเคราะหตนเอง และคนหา ปญหา อุปสรรค
ในการดําเนินงาน ตลอดจนหาวิธีการหรือแนวทางในการแกปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ดวยตนเอง ในภาพรวม
SAR จึงเปนการสะทอนผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ของสถาบันการศึกษาที่ประกอบดวย
การพั ฒ นาคุ ณภาพ การตรวจติ ดตามคุ ณภาพ และการประเมิน คุณภาพ เพื่อใหรูป แบบในการเขีย น SAR
สถาบันการศึกษาของกองทัพ เปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงกําหนดเนื้อหาสาระ ประกอบดวย ๔ สวน ดังนี้
สวนนํา
- ปกใน
- คํานํา
- สารบัญ
- สารบัญภาพ/สารบัญตาราง (ถามี)
- บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน
๑.๑ ปที่ใหขอมูล ที่ตั้งสถาบัน
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/ที่จัดการเรียนการสอน)
๑.๑๒ จํานวนผูเรียน (แยกตามชั้นป/สาขา/เหลา)
๑.๑๓ คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา (คุณวุฒิ/อายุ/แผนการเรียน)/จํานวนที่รับ
๑.๑๔ สิทธิของผูเขาสําเร็จการศึกษา (ชั้นยศ/คุณวุฒิ/เงินเดือน)
๑.๑๕ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
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๑.๑๖ งบประมาณ (แยกรายการ)
๑.๑๖.๑ งบประมาณที่ขอตั้ง
๑.๑๖.๒ งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
๑.๑๖.๓ งบฝกศึกษา
๑.๑๖.๔ งบสื่อโสตทัศนูปกรณ/หองสมุด/สารสนเทศ
๑.๑๖.๕ งบพัฒนาบุคลากร
๑.๑๖.๖ งบกิจกรรม
(สถาบันการศึกษา อาจเพิ่มหัวขออื่นๆ ไดตามความเหมาะสม)
สวนที่ ๒ การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปนการรายงานการติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยคณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
รายงานแยกออกเปน ๒ สวน พรอมทั้งระบุจํานวนขอที่ดําเนินการได และคํานวณเปนรอยละเมื่อเทียบกับ
จํานวนขอเสนอแนะทั้งหมด
สวนที่ ๓ ผลดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เปนการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่กําหนด พรอมทั้งระบุ
หลักฐาน/เอกสารอางอิง ตลอดจนประเมินตนเองโดยการใหคะแนนเปนรายตัวบงชี้ และรายมาตรฐาน
เมื่อรายงานผลดําเนินงานครบทุกตัวบงชี้แลว จะตองสรุปผลการประเมินตนเองเปนรายมาตรฐาน
พรอมทั้งระบุจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ทั้งนี้เมื่อรายงานผลดําเนินงานครบทุกมาตรฐานแลว จะตองสรุปผลการประเมินตนเองในระดับ
สถาบัน พรอมทั้งระบุจุดเดน ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเรงดวน และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (กรณีสถาบัน
ไมสามารถดําเนินการไดดวยสถาบันเอง)
สวนที่ ๔ ภาคผนวก
๔.๑ ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ๓ ปยอนหลัง
๔.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
(ขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา)
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ตัวอยาง

แบบการเขียนรายงานประเมินตนเอง
ปกนอก และ ปกใน

ตราสถาบัน

รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

(ชื่อสถาบัน)............................................................
ประจําปการศึกษา ๒๕.....
ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต ....(ระบุหวงเวลาที่จัดการศึกษา)
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คํานํา
รายงานผลการประเมิ น ตนเองของ (ชื่ อ สถาบั น )..................................ฉบั บ นี้ จั ด ทํ า ขึ้ น
เพื่ อ ใช ใ นการตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน รอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ โดยใชคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับ............................. พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนแนวทาง
ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
การนําเสนอขอมูลในรายงานการประเมินตนเอง ประกอบดวย บทสรุปสําหรับผูบริหาร ขอมูล
พื้นฐานของสถาบัน การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพสถาบัน ผลดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา ๒๕..... (ตั้งแตวันที่ ............................ถึงวันที่............................) รวมทั้งขอเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาสถาบัน ตลอดจนรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมในภาคผนวก
(ชื่อสถาบัน)..................................... หวังเปนอยางยิ่งวา รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้
จะเปนประโยชนตอคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ที่จะชวยใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา (ชื่อสถาบัน...........................................) ตอไป
(ลงชื่อ)
(..............................................)
ตําแหนง หน.สถานศึกษา
.............. (วัน เดือน ป)
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน
๑.๑ ปที่ใหขอมูล ที่ตั้งสถาบัน
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 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
๑.๑๕ งบประมาณ
สวนที่ ๒ การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
สวนที่ ๓ ผลดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพศิษย
มาตรฐานที่ ๒ คุณภาพครู/อาจารย
มาตรฐานที่ ๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม
มาตรฐานที่ ๗ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

หนา
๑
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มาตรฐานที่ ๘ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๙ อัตลักษณ/เอกลักษณ
มาตรฐานที่ ๑๐ มาตรการสงเสริม
การวิเคราะหภาพรวมระดับสถาบัน
จุดเดน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเรงดวน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (กรณีสถาบันไมสามารถดําเนินการไดดวยสถาบันเอง)
สวนที่ ๔ ภาคผนวก
๔.๑ ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
๔.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
๔.๓
๔.๔
๔.๕

หนา
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลทั่วไป

(สรุ ป ข อมู ล พื้ น ฐานของสถานศึกษาจากอดีตถึงป จจุ บั น รวมทั้งการจัดหลักสูตรการศึกษาใน
ป จ จุ บั น จํ า นวนครู / อาจารย นั ก เรี ย น และบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ตลอดจนงบประมาณที่ ใ ช ใ นการจั ด
การศึกษา)
ผลการประเมินตนเองในครั้งนี้ ไดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ ........ รายละเอียดดังตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ สรุปผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน
ผลรวมของ
คะแนน
ระดับ
มาตรฐาน
น้ําหนัก คะแนน X
เฉลี่ย
คุณภาพ
น้ําหนัก
๑ คุณภาพศิษย
๒ คุณภาพครู/อาจารย
๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
๕ การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
๖ ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม
๗ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๘ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๙ อัตลักษณ/เอกลักษณ
๑๐ มาตรการสงเสริม
คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑ – ๑๐
(ผลรวมของคะแนน ÷ น้ําหนัก =………)
ระดับคุณภาพ
การวิเคราะหภาพรวมระดับสถาบัน
จุดเดน
๑..................................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเรงดวน
๑..................................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑..................................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................................
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สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน
๑.๑ ปที่ใหขอมูล พ.ศ.๒๕.....
๑.๒ ที่ต้งั สถาบัน
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 รายชื่อผูบังคับบัญชา
๑.๘ รายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
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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สวนที่ ๒
การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
(ชื่อสถาบัน)....................................................ไดรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
เมื่อ.............................. โดยคณะอนุกรรมการฯ ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา จํานวน ........ ขอ
ผลการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสถานศึ ก ษาตามข อ เสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน สถานศึกษาดําเนินการได .................... ขอ จาก ................... ขอ คิดเปน รอยละ..............
รายละเอียดแสดงดังตารางที่............
นอกจากนี้ (ชื่อสถาบัน).............................................. ไดรับประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. เมื่อ........................................
โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา จํานวน ......... ขอ
ผลการพั ฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามขอเสนอแนะจากการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายนอก
สถานศึกษาดําเนินการได .................... ขอ จาก ................... ขอ คิดเปน รอยละ.............. รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่............
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ตารางที่ .....ผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาตามขอเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อป พ.ศ....................
ลําดับ

ขอเสนอแนะ

มาตรฐานที่........

การดําเนินงาน
(ชื่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลดําเนินการ
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

รายละเอียด
ผลดําเนินการ

หลักฐานเอกสาร/
ภาพถาย

กรณีดาํ เนินการแลว
หรือ
อยูระหวางดําเนินการ
กรุณากรอกรายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

มาตรฐานที่........

มาตรฐานที่........

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) ...................................................
(..................................................)
ตําแหนง ..................................................

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน
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ตารางที่ .....ผลการพัฒนาคุณภาพสถาบันการศึกษาตามขอเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อป พ.ศ....................
ลําดับ

ขอเสนอแนะ

มาตรฐานที่ ...............

การดําเนินงาน
(ชื่อแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผลดําเนินการ
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

มาตรฐานที่ ...............

รายละเอียด
ผลดําเนินการ

หลักฐานเอกสาร/
ภาพถาย

กรณีดาํ เนินการแลว
หรือ
อยูระหวางดําเนินการ
กรุณากรอกรายละเอียด
ผลการดําเนินงาน

มาตรฐานที่ ...............

ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) ...................................................
(..................................................)
ตําแหนง ..................................................

ผูรับผิดชอบ/
หนวยงาน
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สวนที่ ๓
ผลดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(ชื่อสถาบัน)..................ไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๕๙ จํานวน ๑๐ มาตรฐาน ๓๒ ตัวบงชี้
ดังนี้
- ตัวอยาง ตัวบงชี้เชิงปริมาณ (ตัวบงชี้ที่ ๑) และ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ (ตัวบงชี้ที่ ๔) –

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพศิษย

ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนเปนคนดี
คําอธิบาย
ผูเรียนมีคุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามที่สถานศึกษากําหนด ปฏิบัติตามคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาทางทหาร รักชาติ ศาสน กษัตริย ดํารงชีวิตอยาง มีคุณคา มีน้ําใจไมตรี มีจิตอาสา และมีการ
พัฒนาคุณธรรมดานตางๆ อาทิ วินัย สติ กตัญู เมตตา อดทน ซื่อสัตย ประหยัด ขยันไมเห็นแกตัว ฯลฯ ผานการ
ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน เปนตน
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑.๑ รอยละของจํานวนผูเรียนทุกชั้นป/ทุกระดับ/ทุกสาขา ที่ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชัว่ โมง/ป/คน ตอจํานวนผูเรียนทั้งหมด ( ๒ คะแนน)
จํานวนผูเรียนทุกชั้นป/ทุกระดับ/ทุกสาขา ที่ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน (นอกหลักสูตร)
ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป
จํานวนผูเรียนทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๙๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด เทากับ ๒ คะแนน
ขอมูลเชิงปริมาณ
ขอมูล
จํานวนผูเรียนชั้นปที่ ๑
จํานวนผูเรียนชั้นปที่ ๒
จํานวนผูเรียนชั้นปที่ ๓
รวมจํานวนผูเรียนทั้งหมด
จํานวนผูเรียนชั้นปที่ ๑ ที่ทํางาน ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนฯ ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป

ป ๒๕๕๖

ป ๒๕๕๗

-

-

ป ๒๕๕๘

ผลดําเนินการ
รวม ๓ ป
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ขอมูล
จํานวนผูเ รียนชั้นปที่ ๒ ทีท่ ํางาน ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนฯ ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป
จํานวนผูเรียนชั้นปที่ ๓ ที่ทํางาน ทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนฯ ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป
จํานวนผูเ รียน ที่ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญ
ประโยชนฯ ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป ทั้งหมด
รอยละของผูเรียนทีท่ ํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญ
ประโยชนฯ ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป

ป ๒๕๕๖

ป ๒๕๕๗

-

-

-

-

-

-

-

-

ป ๒๕๕๘

ผลดําเนินการ
รวม ๓ ป

ผลดําเนินงาน ตัวบงชี้ที่ ๑.๑
ป การศึ กษา ๒๕๕๖ มี จํ านวนผู เรี ยน ที่ทํ างาน ทํ ากิ จกรรม บํ าเพ็ ญประโยชน ฯ (นอกหลั กสู ตร)
ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป ................นาย (เอกสารอางอิงหมายเลข.......................) จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด
.................นาย คิดเปนรอยละ .................
ป การศึ กษา ๒๕๕๗ มี จํ านวนผู เรี ยน ที่ทํ างาน ทํ ากิ จกรรม บํ าเพ็ ญประโยชน ฯ (นอกหลั กสู ตร)
ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป ................นาย (เอกสารอางอิงหมายเลข.......................) จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด
.................นาย คิดเปนรอยละ .................
ปการศึกษา ๒๕๕๘ มีจํานวนผูเรียน ทีท่ ํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชนฯ (นอกหลักสูตร) ไมนอย
กวา ๔๐ ชั่วโมง/ป ................นาย (เอกสารอางอิงหมายเลข.......................) จากจํ านวนผูเรี ยนทั้ งหมด
.................นาย คิดเปนรอยละ .................
เมื่ อ พิ จ ารณาผลดํ า เนิ น งาน ๓ ป มี จํ า นวนผู เ รี ย น ที่ ทํ า งาน ทํ า กิ จ กรรม บํ าเพ็ ญประโยชน ฯ
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชั่วโมง/ป รวม................นาย จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด .................นาย
คิดเปนรอยละ ..................
ผลการประเมิน ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ไดคะแนนเทากับ ................
๑.๒ รอยละของจํานวนผูเรียนทุกชั้นป/ทุกระดับ/ทุกสาขา ที่มีคะแนนความประพฤติและคะแนนการ
ประเมินค าคุ ณลั กษณะทางทหาร อยู ในเกณฑดี – ดีมาก ตามที่ส ถาบัน กําหนด ตอจํานวนผูเรีย นทั้งหมด
( ๓ คะแนน)

จํานวนผูเรียนทุกชั้นป/ทุกระดับ/ทุกสาขา ที่มีคะแนนความประพฤติ/การประเมินคาฯ
อยูในเกณฑดี - ดีมาก
จํานวนผูเรียนทั้งหมด

X ๑๐๐

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด เทากับ ๓ คะแนน
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ขอมูลเชิงปริมาณ
ขอมูล

ป ๒๕๕๖

ป ๒๕๕๗

จํานวนผูเรียนชั้นปที่ ๑
จํานวนผูเรียนชั้นปที่ ๒
จํานวนผูเรียนชั้นปที่ ๓
รวมจํานวนผูเรียนทั้งหมด
จํานวนผูเรียนชั้นปที่ ๑ ที่มีคะแนนความประพฤติ
และคะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร
อยูในเกณฑดี – ดีมาก
จํานวนผูเ รียนชั้นปที่ ๒ ทีม่ ีคะแนนความประพฤติ
และคะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร
อยูในเกณฑดี – ดีมาก
จํานวนผูเ รียนชั้นปที่ ๓ ทีม่ ีคะแนนความประพฤติ
และคะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร
อยูในเกณฑดี – ดีมาก
รวมจํานวนผูเรียนที่มีคะแนนความประพฤติ และ
คะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยู
ในเกณฑดี – ดีมาก
รอยละของผูเรียนที่มีคะแนนความประพฤติ และ
คะแนนการประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยู
ในเกณฑดี – ดีมาก

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ป ๒๕๕๘

ผลดําเนินการ
รวม ๓ ป

ผลดําเนินงาน ตัวบงชี้ที่ ๑.๒
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๖ มี จํ า นวนผู เ รี ย น ที่ มี คะแนนความประพฤติ และคะแนนการประเมิ น ค า
คุณลั กษณะทางทหาร อยู ในเกณฑ ดี – ดีมาก ................นาย (เอกสารอางอิ งหมายเลข.......................)
จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด .................นาย คิดเปนรอยละ .................
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๗ มี จํ า นวนผู เ รี ย น ที่ มี คะแนนความประพฤติ และคะแนนการประเมิ น ค า
คุณลั กษณะทางทหาร อยู ในเกณฑ ดี – ดีมาก ................นาย (เอกสารอางอิ งหมายเลข.......................)
จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด .................นาย คิดเปนรอยละ .................
ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ มี จํ า นวนผู เ รี ย น ที่ มี คะแนนความประพฤติ และคะแนนการประเมิ น ค า
คุณลั กษณะทางทหาร อยู ในเกณฑ ดี – ดีมาก ................นาย (เอกสารอางอิ งหมายเลข.......................)
จากจํานวนผูเรียนทั้งหมด .................นาย คิดเปนรอยละ .................
เมื่อพิจารณาผลดําเนินการ ๓ ป ปการศึกษา ๒๕๕๖ ที่มีคะแนนความประพฤติ และคะแนนการ
ประเมิ นค าคุ ณลั กษณะทางทหาร อยู ในเกณฑดี – ดีมาก รวม................นาย จากจํ านวนผู เ รี ย นทั้ งหมด
.................นาย คิดเปนรอยละ .................
ผลการประเมิน ตัวบงชี้ที่ ๑.๒ ไดคะแนนเทากับ ................
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ผลการประเมิน ตัวบงชี้ที่ ๑ ไดคะแนนเทากับ ................
หลักฐาน/เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงหมายเลข ......................
.
เอกสารอางอิงหมายเลข ......................
.
เอกสารอางอิงหมายเลข ......................
.
เอกสารอางอิงหมายเลข ......................
.
เอกสารอางอิงหมายเลข ......................
.
ตัวบงชี้ที่ ๔

(ชื่อเอกสาร)
(ชื่อเอกสาร)
(ชื่อเอกสาร)
(ชื่อเอกสาร)
(ชื่อเอกสาร)

ศิษยเกาทําประโยชนใหสถานศึกษา

คําอธิบาย

ศิษยเกาที่กลับมาชวยเหลือ และใหความรวมมือในการพัฒนา วิชาการ/วิชาชีพ ใหการสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน และผลดําเนินงาน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
๑. มี กิ จ กรรมที่ ศิ ษ ย เ ก า ร ว มพั ฒ นาวิ ช าการ/วิ ช าชี พ หรื อ พั ฒ นาผู เ รี ย นร ว มกั บ สถานศึ ก ษา
(๑ คะแนน)
สถาบันมีการจัดกิจกรรมรวมกับศิษยเกา เพื่อพัฒนาผูเรียน จํานวน ......... กิจกรรม ไดแก ๑)
..............…………………………๒) ...............................................๓)............................................
ผลการจัดกิจกรรม ดังกลาว ไดพัฒนาผูเรียน ดังนี้……………………………………......…..........
ผลการประเมิน  ไดคะแนน ๑ คะแนน □ ไมไดคะแนน
๒. มี กิ จ กรรมที่ ศิ ษ ย เ ก า ร ว มพั ฒ นาสถานศึ ก ษา เช น อาคารสถานที่ อุ ป กรณ ก ารศึ ก ษา หรื อ
สิ่งแวดลอม เปนตน (๑ คะแนน)
สถาบันมีการจัดกิจกรรมรวมกับศิษยเกา เพื่อพัฒนาสถานศึกษา จํานวน ....... กิจกรรม ไดแก
๑) ..............…………………………๒) ...............................................๓)............................................ ผลการจัด
กิจกรรม ดังกลาว ไดพัฒนาสถานศึกษา ดังนี้……………………………………......…..........
ผลการประเมิน □ ไดคะแนน ๑ คะแนน □ ไมไดคะแนน
๓. มีกิจกรรมที่ศิษยเการวมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและ/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)
สถาบัน มีฐ านข อมู ลศิษย เกาและการสื่ อสารกับ ศิษย เก าอยางเป นระบบ โดยผานทางเว็บ ไซด
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการประเมิน □ ไดคะแนน ๑ คะแนน □ ไมไดคะแนน
๕. มี ร ะบบการให การยอมรั บ /ยกยอง/รางวัล สําหรับ ศิษยเกาที่ทําประโยชนใหกับ สถานศึกษา
(๑ คะแนน)
มีระบบการใหการยอมรับ/ยกยอง/รางวัล สําหรับศิษยเกาที่ทําประโยชนใหกับสถานศึกษา
โดยการ................................................................................................................................................................
ผลการประเมิน □ ไดคะแนน ๑ คะแนน □ ไมไดคะแนน
ผลการประเมิน ตัวบงชี้ที่ ๔ ไดคะแนนเทากับ ................
หลักฐาน/เอกสารอางอิง
เอกสารอางอิงหมายเลข ......................
(ชื่อเอกสาร)
.
เอกสารอางอิงหมายเลข ......................
(ชื่อเอกสาร)
.
ตารางที่ .......... สรุปผลการประเมินตนเอง มาตรฐานที่ ๑
ตัวบงชี้
๑
๒

๓
๔

ผลดําเนินงาน

น้ําหนัก

-

๕
๕
๕
๕
๒๐

๑.๑
๑.๒

รอยละ
รอยละ

๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

รวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ

นาย

ขอ

คะแนน
คะแนน x น้ําหนัก
การประเมิน
๕
๒๕
๒
๓
๕
๒๕
๑
๑
๑
๑
๑
๕
๒๕
๕
๒๕
๑๐๐
( ผลรวมของคะแนน น้ําหนัก =………)
๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕.๐๐
ดีมาก
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การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๑
จุดเดน

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

จุดที่ควรพัฒนา
๑..................................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑..................................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................................
การวิเคราะหภาพรวมระดับสถาบัน
ตารางที่ .......... สรุปผลการประเมินตนเองระดับสถาบัน
มาตรฐาน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

คุณภาพศิษย
คุณภาพครู/อาจารย
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ความสัมพันธกับชุมชน/สังคม
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
อัตลักษณ/เอกลักษณ
มาตรการสงเสริม
คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑ – ๑๐
ระดับคุณภาพ

ผลรวมของ
น้ําหนัก คะแนน X
น้ําหนัก

คะแนน
เฉลี่ย

ระดับ
คุณภาพ

(ผลรวมของคะแนน ÷ น้ําหนัก =………)

การวิเคราะหภาพรวมระดับสถาบัน
จุดเดน
๑..................................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................................
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ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเรงดวน
๑..................................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................................
๓..................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑..................................................................................................................................................
๒..................................................................................................................................................
๓..................................................................................................................................................
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สวนที่ ๔
ภาคผนวก
๔.๑ ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
๔.๒ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ
๔.๓
๔.๔
๔.๕
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ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ประกอบรายงานการประเมินตนเองของ..........................(ชื่อสถาบัน)
ประจําปการศึกษา...................
ลําดับ

รายการ

๑
๒
๓

จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
จํานวนผูเรียนที่เปดรับในแตละป
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
- ชั้นปที่ ๑
- ชั้นปที่ ๒
- ชั้นปที่ ๓
จํานวนผูเรียนที่ถูกใหออก/ลาออก ระหวางการศึกษา
จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา
จํานวนผูเรียนที่สอบตก
จํานวนผูเรียนที่ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชนฯ
ไมนอยกวา ๔๐ ชม./ป
จํานวนผูเรียนทีมีคะแนนความประพฤติและการประเมินคา
คุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑ ดี – ดีมาก
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทาย ที่มีผลการทดสอบ PM-test /
M-test มีคาT-Score ≥ 40.00
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่มีคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพ(VQ)/มาตรฐานวิชาชีพทางทหาร (MQ) หรือสอบผาน
เพื่อรับใบประกาศนียบัตรฯ
จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาที่มีงานทําและ/หรือศึกษาตอจาก
องคกรภายในและ/หรือตางประเทศของผูสําเร็จการศึกษา
จํานวนโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐของผูเรียนชั้นป
สุดทายทีไ่ ดรับรางวัล/นําไปใชประโยชน
คุณวุฒิที่ไดรับหลังสําเร็จการศึกษา(ระบุ)
ชั้นยศที่ไดรับของผูสําเร็จการศึกษา (ระบุ)
อัตราเงินเดือนที่ไดรับของผูสําเร็จการศึกษา(ระบุ)
จํานวนกําลังพลทั้งหมด (ไมรวมผูเรียน)

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖

ปการศึกษา
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
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ลําดับ

รายการ

๑๗. จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
-ระยะเวลาการทํางาน ๙ เดือนขึ้นไป (นับเปน ๑ คน)
-ระยะเวลาการทํางาน ๖ - ๙ เดือน (นับเปน ๐.๕ คน)
-ระยะเวลาการทํางานนอยกวา ๖ เดือน (นับไมได)
๑๘ จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
๑๙ จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรี
๒๐ จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาตรี
๒๑ จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาโท
๒๒ จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาเอก
๒๓ จํานวนอาจารยประจํา ที่ดํารงตําแหนงอาจารย
๒๔ จํานวนอาจารยประจํา ที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
๒๕ จํานวนอาจารยประจํา ที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย
๒๖ จํานวนอาจารยประจํา ที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย
๒๗ จํานวนอาจารยพิเศษ
- ภายในกองทัพ
- ภายนอกกองทัพ
๒๘ จํานวนครูฝก/นายทหารปกครอง
๒๙ จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
๓๐ จํานวนพนักงานราชการ
จํานวนครู/อาจารยประจําที่มีวุฒิการศึกษาหรือผานการ
๓๑
อบรมหลักสูตรหรือมีประสบการณตรงตามสาขาวิชาที่สอน
๓๒ จํานวนหองเรียนและหองปฏิบัติการทั้งหมด
จํานวนหองเรียนและหองปฏิบัติการมีการดําเนินงาน ๕ ส
๓๓
และมีความปลอดภัย
จํานวนครู/อาจารยประจําที่มีผลงานฯ และนําไปใชประโยชน
๓๔
เกี่ยวของกับสาขาที่สอน
จํานวนครู/อาจารยประจําที่ไดรับพัฒนาเพิ่มพูนความรูฯ ไม
๓๕ นอยกวา ๓๐ ชัว่ โมง/ปและมีการขยายผล และ/หรือ
พัฒนาการเรียนการสอน
จํานวนครู/อาจารยประจําผานการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓๖
ครู/ครูทหาร อยูในระดับ ดี – ดีมาก
๓๗ จํานวนรายวิชาทั้งหมด

ปการศึกษา
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
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ลําดับ
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

รายการ
จํานวนวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูใน
ระดับ ดี – ดีมาก
จํานวนครู/อาจารยที่มีผลการประเมิน อยูในระดับดี - ดีมาก
จํานวนโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาผูเรียนทั้งหมด
จํานวนโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริยสงเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
จํานวนโครงการ/กิจกรรม การสงเสริมการฝกอบรมทางทหาร
การฝกภาคปฏิบัติกิจกรรมการเสริมสรางพัฒนาภาวะผูนํา
และการปลูกฝงการเปนทหารอาชีพ
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จํานวนโครงการ/กิจกรรม การปลูกฝงจิตสํานึกดานการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
จํานวนโครงการ/กิจกรรม ดานการกีฬาและนันทนาการ
จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ ที่มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดรับการอบรม เพิ่มพูนความรู/
ประสบการณอยางนอย ๑๐ ชั่วโมง/ป
จํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายที่ผานเกณฑการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ
สัดสวนของนักเรียนตอนายทหารปกครอง
สัดสวนของนักเรียนตอครูฝก

ปการศึกษา
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง
ลงชื่อ.........................................................................................(ผูบริหารสถาบัน)
(...................................................................................)
วันที่..............................................
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ผนวก ก
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

106

ตารางสรุปมาตรฐาน ตัวบงชี้ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
มาตรฐานดาน
๑. ดานคุณภาพศิษย
๒. ดานคุณภาพครู/อาจารย
๓. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
๔. การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
๕. ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
๖. ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม
๗. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๘. ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๙. ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ
๑๐. ดานมาตรการสงเสริม
รวม

กลุม ๑
สวนบัณฑิตศึกษา รร.สธ.ทบ.
ตัวบงชี้
น้ําหนัก
๔
๒๐
๕
๒๕
๔
๒๐
๔
๒๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๒๗
๑๓๕

กลุม ๒
รร.เหลาทัพ
ตัวบงชี้
น้ําหนัก
๔
๒๐
๕
๒๕
๔
๒๐
๕
๒๕
๔
๒๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๓๒
๑๖๐

ตัวบงชี้
๔
๕
๔
๕
๔
๒
๒
๒
๒
๒
๓๒

กลุม ๓
วพม.

น้ําหนัก
๒๐
๒๕
๒๐
๒๕
๒๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๖๐

กลุม ๔
วิทยาลัยพยาบาลเหลาทัพ
ตัวบงชี้
น้ําหนัก
๔
๒๐
๕
๒๕
๔
๒๐
๕
๒๕
๔
๒๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๒
๑๐
๓๒
๑๖๐
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ตารางแสดงตัวบงชี้ น้ําหนัก และเกณฑการประเมิน มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา

หนา ของ หนา
ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูเรียนเปนคนดี
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒ ๓ ๔)
- รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๔๐ ชัว่ โมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด (๒ คะแนน)
- รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่มีคะแนนความประพฤติและคะแนน
การประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร อยูในเกณฑดี - ดีมาก ตามที่สถาบันกําหนด ตอจํานวนนักเรียน/
นักศึกษาทั้งหมด (๓ คะแนน)
เกณฑการประเมิน (กลุม ๑)
- รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุกหลักสูตร ที่ทํางาน ทํากิจกรรม บําเพ็ญประโยชน
(นอกหลักสูตร) ไมนอยกวา ๒๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทั้งหมด (กลุม ๑)
ตัวบงชี้ที่ ๒ ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒ ๓ ๔)
- นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเทา (๑ คะแนน)
- มีนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองที่สะทอนความรู ความสามารถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา ๑ รางวัล (๑ คะแนน)
- อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (Success Rate)
ในแตละรุน (๑ คะแนน)
- การมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศของผูสําเร็จ
การศึกษา (๑ คะแนน)
- ผลประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยผูใชผูสําเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน)

น้ําหนัก
๕
(๒)
(๓)

๑

เกณฑการใหคะแนน (ระดับคะแนน)
๒
๓
๔

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ
๒ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๓ คะแนน

(๕)

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ
๕ คะแนน

๕
(๑)

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน

(๑)
(๑)
(๑)
(๑)

๕
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หนา ของ หนา

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน (กลุม ๑)
- นักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทาย มีความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมต่ํากวามาตรฐาน ICT หรือ
เทียบเทา (๑ คะแนน)
- มีนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยองที่สะทอนความรู ความสามารถ ในระดับ
กองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองคกรภายนอก ปละไมนอยกวา ๑ รางวัล (๑ คะแนน) (กลุม ๑)
- อัตราการสําเร็จการศึกษาของนักเรียน/นักศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด (Success Rate)
ในแตละรุน (๑ คะแนน)
- การมีงานทําและ/หรือสอบไดทุนการศึกษาตอจากองคกรภายในและ/หรือตางประเทศของผูสําเร็จ
การศึกษา (๑ คะแนน)
- ผลประเมินความพึงพอใจของผูใ ชผูสําเร็จการศึกษา ในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) (๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๓ ผูเรียนมีผลงานตีพิมพ/เผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒ ๓ ๔)
- รอยละของโครงงานนักเรียน/นักศึกษา (Senior Project) ที่มีการตีพิมพ/เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือนําไปใชประโยชน (๕ คะแนน)
เกณฑการประเมิน (กลุม ๑)
- รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักงานวิจัยที่ตีพิมพและงานสรางสรรคที่เผยแพร (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๔ ศิษยเกาทําประโยชนใหสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
(๑) มีกิจกรรมที่ศิษยเการวมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ หรือพัฒนานักเรียน/นักศึกษารวมกับสถานศึกษา
(๒) มีกิจกรรมที่ศิษยเการวมพัฒนาสถานศึกษา เชน อาคารสถานที่ อุปกรณการศึกษา หรือสิ่งแวดลอมเปนตน
(๓) มีกิจกรรมที่ศิษยเการวมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูและ/หรือทุนการศึกษา
(๔) มีฐานขอมูลและมีการสื่อสารกับศิษยเกาอยางเปนระบบ
(๕) มีผลงานสรางสรรคสังคมของศิษยเกาที่เปนที่ยอมรับ/ยกยอง อยางนอยปละ ๑ ผลงาน

น้ําหนัก
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
๕
(๕)
(๕)
๕

๑

เกณฑการใหคะแนน (ระดับคะแนน)
๒
๓
๔

๕

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ
๕ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ
๕ คะแนน
มี ๑ ขอ
มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ
มีครบ
ทุกขอ
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มาตรฐานที่ ๒ ดานคุณภาพครู/อาจารย

หนา ของ หนา
ตัวบงชี้

น้ําหนัก

ตัวบงชี้ที่ ๕ ครู/อาจารยมีความรูความสามารถ
กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย (กลุม ๑, ๒ และ ๓)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ศาสตราจารย

๕

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๐
๑
๓
๖

๒
๓
๕
๘

๕
๖
๘
๑๑
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคาดัชนีคุณภาพอาจารย
เปน ๓.๕ เทากับ ๕ คะแนน

กําหนดคาน้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย (กลุม ๔)
วุฒิการศึกษา

ตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

๐

๓

๖

ตัวบงชี้ที่ ๖ ครู/อาจารยมีผลงานตีพิมพ/เผยแพร
- รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจําที่มีผลงานวิจัยงานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
และ/หรืองานสรางสรรคที่เผยแพร (๒ คะแนน)
- รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพและ/หรืองานสรางสรรคที่เผยแพร (๓ คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดคาดัชนีคุณภาพอาจารย
เปน ๖ เทากับ ๕ คะแนน

๕
(๒)
(๓)

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ
๒ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ
๓ คะแนน

110
มาตรฐานที่ ๒ ดานคุณภาพครู/อาจารย

หนา ของ หนา
ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ ๗ ครู/อาจารยมีผลงานนําไปใชประโยชน
- รอยละของจํานวนอาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยมีผลงานวิจัย/งานสรางสรรค ที่ไดนําไปใชประโยชน
ตอจํานวนอาจารยประจํา/นักวิจัยประจําทั้งหมด (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๘ ครู/อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
- รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําที่ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน/นําเสนอผลงาน
อยางนอย ๓๐ ชั่วโมง/ป/คน ตอจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด (๕ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๙ ครู/อาจารย ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร
๑. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําที่ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยและแบบธรรมเนียมทหาร ตอจํานวนครู/
อาจารยประจําทั้งหมด (๒ คะแนน)
๒. มีคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร (๑ คะแนน)
๓. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร และ มีการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณวิชาชีพครู/
ครูทหาร อยางนอย ๒ ครั้ง/ป (๑ คะแนน)
๔. รอยละของจํานวนครู/อาจารยประจําที่ผา นการประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร อยูใ นระดับ
ดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนครู/อาจารยประจําทั้งหมด (๑ คะแนน)

น้ําหนัก

๑

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔

๕

๕

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๕๐ เทากับ
๕ คะแนน

๕

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๕ คะแนน
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

๕
(๒)
(๑)
(๑)
(๑)
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หนา ของ หนา

ตัวบงชี้

น้ําหนัก

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
(๑) หลักสูตรเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของหนวยงานตนสังกัด/กระทรวงศึกษาธิการ/
สภาวิชาชีพ/องคกรวิชาชีพหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ (๑ คะแนน)
(๒) มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย ๒ ครั้ง / ป (๑ คะแนน)

๕
(๑)
(๑)

(๓) มีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพ/หนวยงานที่เกี่ยวของหรือ
ประชาคมอาเซียน ( ๑ คะแนน)
(๔) มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอยางนอย ๑ ครั้ง ในทุก ๓ - ๖ ป ( ๑ คะแนน)

(๑)

(๕) มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจ ของหนวยผูใชที่มีตอผูสําเร็จการศึกษามาปรับปรุงหลักสูตร
(๑ คะแนน)

(๑)

(๑)

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก

๕

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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มาตรฐานที่ ๓ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๑ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน
(๑) มีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ดวยเทคนิควิธีการสอนที่หลากหลาย มุงเนนสมรรถนะอาชีพ และบูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม
คานิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค จํานวนไมนอยกวา รอยละ ๗๐
ของจํานวนรายวิชาทั้งหมด (๑ คะแนน)
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนที่กําหนด (๑ คะแนน)
(๓) รอยละของจํานวนรายวิชาที่มีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยูในระดับ ดี – ดีมาก (> ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนรายวิชาทั้งหมด (๑ คะแนน)
(๔) รอยละของจํานวนครู/อาจารยผูสอนที่มีผลการประเมิน อยูในระดับดี - ดีมาก (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
ตอจํานวนครู/อาจารยผูสอนทั้งหมด
(๕) มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน (๑ คะแนน)

หนา ของ หนา
น้ําหนัก
๕

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก

๕

(๑)

ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน

(๑)

ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ มีการดําเนินการเทากับ ๑ คะแนน

(๑)
(๑)
(๑)
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ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๒ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒ ๓ ๔)
(๑) มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด 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/นักศึกษาเพื่อความโปรงใส และ
ยุติธรรม (๑ คะแนน)
(๕) มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน (๑ คะแนน)
(๖) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (๐.๕ คะแนน)

หนา ของ หนา
น้ําหนัก
๕
(๑)

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก

๕

ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
(๑) ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
(๐.๕) ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๐.๕ คะแนน
(๑) ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
(๑) ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
(๐.๕) ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๐.๕ คะแนน
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มาตรฐานที่ ๓ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตัวบงชี้
เกณฑการประเมิน (กลุม ๑)
(๑) มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และครู/อาจารย
แจงหลักเกณฑ วิธีการวัด และประเมินผล ใหผูเรียนทราบกอนการจัดการเรียนการสอน (๑ คะแนน)
(๒) มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา/
แผนการสอน (๑ คะแนน)
(๓) มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู ของนักเรียน/นักศึกษาเพื่อความโปรงใสและ
ยุติธรรม (๑ คะแนน)
(๔) มีการนําผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผูเรียน (๑ คะแนน)
(๕) มีการปรับปรุงและพัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ (๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๓ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
เกณฑการประเมิน
(๑) มีแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการรวมทั้ง
แหลงฝกปฏิบัติ (๑ คะแนน)
(๒) มีคณะกรรมการ/ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผน (๑ คะแนน)
(๓) มีงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานตามแผน (๑ คะแนน)
(๔) มีการประเมินผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการรวมทั้ง
แหลงฝกปฏิบัติ (๑ คะแนน)
(๕) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น (๑ คะแนน)

หนา ของ หนา
น้ําหนัก
๕
(๑)

๑
มี ๑ ขอ

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔
มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ

มี ๑ ขอ

มี ๒ ขอ

๕
มีครบ
ทุกขอ

(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
๕
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)

มี ๓ ขอ

มี ๔ ขอ

มีครบ
ทุกขอ
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มาตรฐานที่ ๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 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)

หนา ของ หนา
น้ําหนัก
๕
(๑)

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก

๕

ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
(๑) ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
(๐.๕) มีจํานวนหนวยกิต > ๑๐ หนวยกิต เทากับ ๐.๕ คะแนน
มีจํานวนหนวยกิต < ๑๐ หนวยกิต เทากับ ๐ คะแนน
(๐.๕) 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 จํานวนสัปดาห < ๑,๔๐๐ ชม. เทากับ ๐ คะแนน
(๑) ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
(๑) ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
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มาตรฐานที่ ๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๔ การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสามารถผลิตผูนําทางทหารที่เหมาะสมกับสภาวะ
ปจจุบันและสอดคลองกับความตองการของกองทัพ
เกณฑการประเมิน (กลุม ๓ ๔)
(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/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)
ตัวบงชี้ที่ ๑๕ บุคลากรทางการฝกศึกษาและอบรมทางดานวิชาทางทหาร และภาวะผูนําที่มีคุณภาพ
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒)
(๑) มีประสบการณเปนผูบังคับหนวยทหาร หรือจบการศึกษาระดับผูบังคับกองรอยขึ้นไป (๑ คะแนน)
(๒) มีประสบการณในการปฏิบัติงานทางทหาร (๑ คะแนน)
(๓) ผานการฝกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะดาน (๑ คะแนน)
(๔) มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานทางทหารเปนที่ยอมรับของกองทัพ (๑ คะแนน)
(๕) มีคุณวุฒิปริญญาโททางทหารหรือสําเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการเหลาทัพขึ้นไป (๑ คะแนน)

หนา ของ หนา

๕

๑
มี ๑ ขอ

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔
มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ

(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
๕

มี ๑ ขอ

มี ๒ ขอ

น้ําหนัก

(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)

มี ๓ ขอ

มี ๔ ขอ

๕
มีครบ
ทุกขอ

มีครบ
ทุกขอ
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มาตรฐานที่ ๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา

หนา ของ หนา

ตัวบงชี้

น้ําหนัก

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

๕
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)

๑
มี ๑ ขอ

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔
มี ๒ ขอ
มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ

๕
มีครบ
ทุกขอ
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มาตรฐานที่ ๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ประสิทธิผลของการฝกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา
เกณฑการพิจารณา (กลุม ๒)
(๑) มีแผนการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน)
(๒) มีการฝกตามแผนที่กําหนด (๑ คะแนน)
(๓) มีการประเมินผลการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน)
(๔) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา
(๑ คะแนน)
(๕) มีนวัตกรรมที่ใชสนับสนุนในการฝกวิชาทหารและการเสริมสรางคุณลักษณะผูนํา (๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ประสิทธิผลของการฝกภาคปฏิบัติ หรือภาคสนาม
เกณฑการประเมิน (กลุม ๓ ๔)
(๑) มีแผนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)
(๒) มีการฝกตามแผน (๑ คะแนน)
(๓) มีการประเมินผลการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)
(๔) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)
(๕) มีนวัตกรรมที่ใชสนับสนุนการฝกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม (๑ คะแนน)

หนา ของ หนา
น้ําหนัก
๕

๑
มี ๑ ขอ

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔
มี ๒ ขอ
มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ

มี ๑ ขอ

มี ๒ ขอ

(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
๕
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)

มี ๓ ขอ

มี ๔ ขอ

๕
มีครบ
ทุกขอ

มีครบ
ทุกขอ

119
มาตรฐานที่ ๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๗ ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒)
(๑) มีแผนการระดมทรัพยากร (๑ คะแนน)
(๒) มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (๑ คะแนน)
(๓) มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน (๑ คะแนน)
(๔) ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคการฝกศึกษาได (๑ คะแนน)
(๕) ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการฝกศึกษาอยางตอเนื่อง (๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๑๗ ความพรอมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝกศึกษา
เกณฑการประเมิน (กลุม ๓ ๔)
(๑) มีแผนการระดมทรัพยากร (๑ คะแนน)
(๒) มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (๑ คะแนน)
(๓) มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน (๑ คะแนน)
(๔) ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคการฝกศึกษาได (๑ คะแนน)
(๕) ทรัพยากรการฝกศึกษาสามารถกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการฝกศึกษาอยางตอเนื่อง (๑ คะแนน)

หนา ของ หนา

๕

๑
มี ๑ ขอ

เกณฑการใหคะแนน
๒
๓
๔
มี ๒ ขอ มี ๓ ขอ มี ๔ ขอ

(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
๕

มี ๑ ขอ

มี ๒ ขอ

น้ําหนัก

(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)

มี ๓ ขอ

มี ๔ ขอ

๕
มีครบ
ทุกขอ

มีครบ
ทุกขอ
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มาตรฐานที่ ๔ การฝกศึกษาวิชาทหารและภาวะผูนํา

หนา ของ หนา

ตัวบงชี้

น้ําหนัก

ตัวบงชี้ที่ ๑๘ คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงค
เกณฑการประเมิน (กลุม ๒ ๓ ๔)
(๑) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีอุดมการณจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๑ คะแนน)
(๒) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะผูนํา ทางทหารที่ดี มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม
กลาหาญ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร
มีความสามัคคี ในหมูคณะ และสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๑ คะแนน)
(๓) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรูความสามารถในวิชาชีพทหาร เขาใจบทบาทและหนาที่
ของการรักษาความมั่นคงและการปองกันประเทศ อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๑ คะแนน)
(๔) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีความรูในศาสตรของวิชาการและวิชาชีพของตน สามารถ
ประยุกตใชความรูของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาตอได อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๐.๕ คะแนน)
(๕) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะการคิดอยางเปนระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถ
วิเคราะหและประมวลผลความรู และใชใหเกิดประโยชนในการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีขึ้นไป
(> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๐.๕ คะแนน)
(๖) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีทักษะในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ และ
สามารถใชเทคโนโลยีใหเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)
ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด (๐.๕ คะแนน)
(๗) รอยละของจํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตที่ดีมีบุคลิกลักษณะและ
การวางตัวที่เหมาะสม อยูในระดับดีขึ้นไป (> ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) ตอจํานวนผูสําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด (๐.๕ คะแนน)

๕

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก

(๑)

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน

(๑)

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน

(๑)

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๑ คะแนน

(๐.๕) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๐.๕ คะแนน
(๐.๕) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๐.๕ คะแนน
(๐.๕) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๐.๕ คะแนน
(๐.๕) ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ
๐.๕ คะแนน

๕

121
มาตรฐานที่ ๕ ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑๙ การดําเนินงานของสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน
เกณฑการประเมิน
(๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีการกําหนดนโยบาย แนวทางการดําเนินงานใหสอดคลองกับอัตลักษณผูเรียน เอกลักษณ
สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจําปที่ทันสมัยและปฏิบัติได
๑.๒ มีผลการพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรที่สอดคลองกับมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการ/
หนวยงานตนสังกัดกําหนด
๑.๓ มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ โดยเนนการกํากับติดตาม และสนับสนุนผูบริหารในการ
ปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด
๑.๔ มีการบริหารจัดการประชุมที่ดี เชน มีการกําหนดวันประชุมตลอดปไมนอยกวา ๒ ครั้ง/ป
จัดสงประเด็นการพิจารณาลวงหนา กํากับใหกรรมการแตละทานเขารวมประชุมไมนอยกวา
รอยละ ๗๐ ของจํานวนครั้งที่จัดประชุมทั้งป
๑.๕ มีระบบฐานขอมูลสารสนเทศที่เปนปจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได
(๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) สถานศึกษานําเสนอหลักฐาน ในประเด็นตอไปนี้
๒.๑ มีการเสนอรายงานประจําป/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตอหนวยงานตนสังกัด
(๑ คะแนน)
๒.๒ มีคะแนนผลการประเมินรายปโดยหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน)
๒.๓ สถานศึกษานําเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติตางๆ ที่เกิดจากการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (๑ คะแนน) โดยพิจารณาเพิ่มเติมจาก
๑) ผลการสัมภาษณประธานคณะกรรมการสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน
๒) ผลการสัมภาษณผูแทนหนวยงานตนสังกัด
๓) ผลการสัมภาษณครู/อาจารย จํานวน ๓ – ๔ คน

หนา ของ หนา
น้ําหนัก
๕
(๒)

(๓)

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก
หลักฐานจากสถานศึกษา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติ ๕ ขอ เทากับ
๒ คะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดปฏิบัติได ๓ ขอ เทากับ
๓ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดคะแนนเต็มเทากับ ๑ คะแนน
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนนมีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน

122
มาตรฐานที่ ๕ ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา

หนา ของ หนา

ตัวบงชี้

น้ําหนัก

ตัวบงชี้ที่ ๒๐ การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
เกณฑการประเมิน
(๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๔ คะแนน)
๑.๑ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหนาที่ ของผูบริหารสถานศึกษาโดยการประเมิน
ตนเอง (๑ คะแนน)
๑.๒ มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบังคับหนวยขึ้นตรงทุกหนวย โดย
ผูบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน)
๑.๓ มีรายงานงบการเงินเสนอหนวยงานตนสังกัด (๑ คะแนน)

๕

๑.๔ มีจํานวนอาจารยตอนักเรียน/นักศึกษาตามเกณฑในทุกหลักสูตร (๑ คะแนน)
(๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๑ คะแนน)
- มีผลการสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษา (๑ คะแนน)
ตัวบงชี้ที่ ๒๑ การบริหารความเสี่ยง
เกณฑการประเมิน
(๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีการระบุและจัดอันดับความเสี่ยงภายใน/ภายนอก ทั้งเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ
๑.๒ มีการกําหนดกลยุทธและเปาหมายในการบริหารความเสี่ยง
๑.๓ มีการประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
๑.๔ มีการกําหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิด และลดความเสี่ยงใหนอยลง
๑.๕ มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และรายงานตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก
หลักฐานสถานศึกษา

๕

(๑)

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดคะแนนเต็มเทากับ ๑ คะแนน

(๑)

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดคะแนนเต็มเทากับ ๑ คะแนน

(๑)

ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
หลักฐานเชิงประจักษ
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ มีการดําเนินการเทากับ ๑ คะแนน
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก
หลักฐานสถานศึกษา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบโดยกําหนดได ๕ ขอ คะแนนเต็มเทากับ
๒ คะแนน

(๑)
(๑)
๕
(๒)

123
มาตรฐานที่ ๕ ดานการบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา

หนา ของ หนา

ตัวบงชี้

น้ําหนัก

(๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) ผูประเมินตรวจหลักฐานที่แสดงผลการบริการจัดการความเสี่ยง
ดังตอไปนี้
๒.๑ สามารถควบคุมความเสี่ยงลําดับที่ ๑ – ๕ จากที่กําหนด (๑ คะแนน)
๒.๒ สามารถลดความเสี่ยงทุกเรื่องตามที่กําหนด (๑ คะแนน)
๒.๓ ไมปรากฏเหตุการณที่อยูนอกเหนือประเภทความเสี่ยงที่กําหนด (๑ คะแนน)

(๓)

ตัวบงชี้ที่ ๒๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
- รอยละของจํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการ ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู/
ที่ไดรับการอบรมเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ อยางนอย ๒๐ ชัว่ โมง/ป/คน ตอจํานวนบุคลากรประจําสาย
สนับสนุนดานวิชาการ/ธุรการทั้งหมด

๕

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
หลักฐานเชิงประจักษ

๕

ใชบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดทุกเรื่อง เทากับ ๑ คะแนน
ปรากฏเหตุการณเทากับ ๐ คะแนน ไมปรากฏเหตุการณเทากับ
๑ คะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ
๕ คะแนน

124
มาตรฐานที่ ๖ ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๒๓ การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอชุมชน/สังคม/กองทัพ
เกณฑการประเมิน
(๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพื่อประโยชนตอชุมชน/สังคม/กองทัพ
๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ การสงเสริมการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถาบัน ไดคะแนนผลประเมิน
ไมนอยกวารอยละ ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
(๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความสําเร็จที่สุด
อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็นตอไปนี้
๒.๑ มีความตอเนื่อง ในการดําเนินการตั้งแต ๓ ป (๑ คะแนน)
๒.๒ มีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเองดําเนินการไดโดยไมใชงบประมาณของสถาบัน (๑ คะแนน)
๒.๓ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (๑ คะแนน)

หนา ของ หนา
น้ําหนัก
๕

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก

๕

(๒)

- ผลรวมของคะแนนการประเมินของหลักฐานสถานศึกษา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ
๒ คะแนน

(๓)

หลักฐานเชิงประจักษ
ไมมีความตอเนื่องเทากับ ๐ คะแนน มีความตอเนื่องเทากับ
๑ คะแนน
ไมมีความยั่งยืนเทากับ ๐ คะแนน มีความยั่งยืน เทากับ ๑ คะแนน
ไมไดรับรางวัลฯเทากับ ๐ คะแนน ไดรับรางวัลฯเทากับ ๑ คะแนน

125
มาตรฐานที่ ๖ ดานความสัมพันธกับชุมชน/สังคม
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๒๔ การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่สงผลตอสถาบัน
เกณฑการประเมิน
(๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดแผนงานการนําความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ การมีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา ครู/อาจารย และบุคลากร
๑.๕ มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารคําสอน/รายวิชา/ตํารา และ/หรือตอยอดเปนผลงาน
ลักษณะตางๆ
(๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) ผูประเมินตรวจหลักฐานโครงการที่ประสบความสําเร็จที่สุด
อยางนอย ๑ โครงการ ในประเด็นตอไปนี้
๒.๑ มีผลการวิเคราะหปจจัยความสําเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (๑.๕ คะแนน)
๒.๒ มีการเผยแพรและขยายผลในสถาบันอื่น อยางนอย ๑ แหง (๑.๕ คะแนน)

หนา ของ หนา
น้ําหนัก

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก
หลักฐานจากสถานศึกษา
ใชบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒ คะแนน

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

126
มาตรฐานที่ ๗ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๒๕ การสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
เกณฑการประเมิน
(๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีการใชจายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกที่เกี่ยวกับการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร ไมต่ํากวารอยละ ๕ ของงบดําเนินการ
๑.๒ มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล
๑.๓ มีแผนงานเพื่อการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
๑.๔ มีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
๑.๕ มีผลการประเมินความพึงพอใจของผูที่เขารวมกิจกรรม/ประชาคม ไดคะแนนผลประเมิน
ไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
(๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
๒.๑ มีการจัดพื้นที่เพื่อการดําเนินกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหารอยางตอเนื่อง (๑ คะแนน)
๒.๒ มีสวนรวมมือของนักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรในการจัดกิจกรรม (๑ คะแนน)
๒.๓ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/ยกยอง/ขอบคุณจากหนวยงานตนสังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/
หนวยงานภายนอก (๑ คะแนน)

หนา ของ หนา
น้ําหนัก
๕
(๒)

(๓)

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก
หลักฐานสถานศึกษา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ
๒ คะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
ไมไดรับรางวัลฯ เทากับ ๐ คะแนน ไดรับรางวัลฯ เทากับ
๑ คะแนน

127
มาตรฐานที่ ๗ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

หนา ของ หนา

ตัวบงชี้

น้ําหนัก

ตัวบงชี้ที่ ๒๖ การพัฒนาสุนทรียภาพ
เกณฑการประเมิน
(๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีการดําเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมที่เหมาะสม ทันสมัยและสามารถ
ปฏิบัติได
๑.๒ มีการดําเนินงานตามโครงการ (ทุกประเภท อยางนอยประเภทละ ๑ โครงการตอป) ที่เกิดจากการ
สํารวจความคิดเห็นความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน
๑.๓ มีการกําหนดตัวชี้วัดดานศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดยมีผลการ
ประเมินความพึงพอใจผูที่เขารวมโครงการ/ประชาคมตามเปาหมายที่กําหนดไดคะแนน
ไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
๑.๔ มีการปรับปรุงและดําเนินโครงการใหเหมาะสมกับสภาพสังคมอยางตอเนื่อง
๑.๕ มีแผนพัฒนาสูอนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ที่ไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสถานศึกษา
(๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
๒.๑ อาคารสถานที่เปนระเบียบเรียบรอยเอื้อตอการใชงาน (๑ คะแนน)

๕

๒.๒ ภูมิสถาปตย มีความสอดคลองกับธรรมชาติเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางประหยัด (๑ คะแนน)
๒.๓ สภาพแวดลอมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม (๑ คะแนน)

(๒)

(๓)

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก
หลักฐานสถานศึกษาปฏิบัติ
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ ๒
คะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน
ไมมีการดําเนินการเทากับ ๐ คะแนน มีการดําเนินการเทากับ
๑ คะแนน

128

มาตรฐานที่ ๘ ดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

หนา ของ หนา

ตัวบงชี้

น้ําหนัก

ตัวบงชี้ที่ ๒๗ ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
- ผลรวมคะแนนผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยหนวยงานตนสังกัด
๓ ปยอนหลัง
ตัวบงชี้ที่ ๒๘ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑการประเมิน
(๑) มีรายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา เปนประจําทุกป (๑ คะแนน)
(๒) มีการนําขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไป
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของสถาบัน (๑ คะแนน)
(๓) มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการติดตามการนําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของ
สถาบันอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกไปสูการ
ปฏิบัติ (๑ คะแนน)
(๔) มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอก (๑ คะแนน)
(๕) หนวยงานตนสังกัด/หนวยงานที่เกี่ยวของใหการสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในสวนที่สถานศึกษา
ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จไดโดยสถาบันเอง (๑ คะแนน)

๕
๕
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)
(๑)

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ใชบัญญัติไตรยางศ โดยกําหนดคาเฉลี่ยผลประเมิน ๕ คะแนน
เทากับ ๕ คะแนน
มี ๑ ขอ

มี ๒ ขอ

มี ๓ ขอ

มี ๔ ขอ

มีครบ
ทุกขอ
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มาตรฐานที่ ๙ ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ

หนา ของ หนา
ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ ๒๙ อัตลักษณนักเรียน/นักศึกษา
เกณฑการประเมิน
(๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาที่เหมาะสมและปฏิบัติได
๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และผูบริหารของสถาบัน
๑.๕ มีผลการประเมินนักเรียน/นักศึกษาที่ปรากฏอัตลักษณ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐
จาก ๑๐๐ คะแนน
(๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
- ผูประเมินสุมตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณของนักเรียน/นักศึกษาตามหลักการสุมตัวอยาง
ตัวบงชี้ที่ ๓๐ เอกลักษณสถาบัน
เกณฑการประเมิน
(๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณสถาบันที่เหมาะสมและปฏิบัติได
๑.๒ มีการกําหนดตัวบงชี้และระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ มีสวนรวมของนักเรียน/นักศึกษา อาจารยและบุคลากร
๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจ ในการดําเนินงานของสถาบันที่สะทอนเอกลักษณสถาบัน
ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน

น้ําหนัก
๕

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก

๕

(๒)

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ
๒ คะแนน

(๓)

- ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ
๓ คะแนน
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก
หลักฐานสถานศึกษา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ
๒ คะแนน

๕
(๒)
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มาตรฐานที่ ๙ ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ

หนา ของ หนา
ตัวบงชี้

(๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน) ผูประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นตอไปนี้
๒.๑ เปนแหลงเรียนรูในการศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับเอกลักษณสถาบัน (๑ คะแนน)
๒.๒ ไดรับรางวัล/การยอมรับ/การยกยองในมิติตางๆ (๑ คะแนน)
๒.๓ มีความเปน “ตนแบบ” วิธีดําเนินการสูความสําเร็จ หรือมีการถายโอนความรูดานกระบวนการ
สูสถาบันอื่น (๑ คะแนน)

น้ําหนัก
(๓)

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
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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มาตรฐานที่ ๑๐ ดานมาตรการสงเสริม

หนา ของ หนา
ตัวบงชี้

น้ําหนัก

ตัวบงชี้ที่ ๓๑ มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน)
เกณฑการประเมิน
หลักฐานจากสถานศึกษา (๕ คะแนน)
- รอยละของจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชั้นปสุดทายที่ผานเกณฑการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ
มาตรฐาน Common European Framework of Reference For Languages (CEFR) หรือ
American Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English Comprehension Level
Test (ECL)
ตอจํานวนผูเรียนชั้นปสุดทายทั้งหมด 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

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก

๕

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

หนา ของ หนา
ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ ๓๒ มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน)
เกณฑการประเมิน
(๑) หลักฐานจากสถานศึกษา (๒ คะแนน)
๑.๑ มีเหตุผลในการกําหนดความรวมมือ
๑.๒ มีการกําหนดตัวชี้วัดและระดับความสําเร็จของเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
๑.๓ มีแนวปฏิบัติและกระบวนการที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๑.๔ มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ และสรางการมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของ
๑.๕ มีผลประเมินความพึงพอใจ ไดคะแนนผลประเมินไมนอยกวา ๘๐ จาก ๑๐๐ คะแนน
(๒) หลักฐานเชิงประจักษ (๓ คะแนน)
๒.๑ มีผลการชวยเหลือ/ความรวมมือกับสถาบันอื่นในการพัฒนาวิชาการอยางนอย ๑ แหง
(๑.๕ คะแนน)
๒.๒ มีผลความรวมมือกับทองถิ่น/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หนวยงานอื่นในกองทัพในการปองกัน
แกปญหาและ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ อยางนอย ๑ ประเด็น (๑.๕ คะแนน)

น้ําหนัก
๕
(๒)

(๓)

เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ไดมาจาก
หลักฐานสถานศึกษา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดปฏิบัติได ๕ ขอ เทากับ
๒ คะแนน

หลักฐานเชิงประจักษ
ไมมีผลการชวยเหลือเทากับ ๐ คะแนน มีผลการชวยเหลือเทากับ
๑.๕ คะแนน
ไมมีผลการรวมมือเทากับ ๐ คะแนน มีผลการรวมมือเทากับ
๑.๕ คะแนน

¤Ù‹ÁÍ
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ผนวก ข
กฎ คําสั่ง ระเบียบ และประกาศ
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กฎกระทรวง คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๑) คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๒๕๔๕ ลง ๒๐ ก.ค.๔๕ เรื่อง นโยบายดานการศึกษา
กระทรวงกลาโหม
๒) คํ าสั่งกองทั พไทย (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๒๕๕๑ ลง ๑๘ เม.ย.๕๑ เรื่อง นโยบายการศึกษาของ
กองทัพไทย
๓) คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ ลง ๗ ก.ย.๕๒ เรื่อง การดําเนินงานกิจการ
สภาการศึกษาวิชาทหาร
๔) ระเบียบกองทัพไทย วาดวยคณะกรรมการการศึกษากองทัพไทย พ.ศ.๒๕๕๕ ลง ๒๘ ก.ย.๕๕
๕) คําสั่งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย(เฉพาะ) ที่ ๑/๒๕๕๒ ลง ๑๙ ส.ค.๕๒ เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สําหรับสถาบันการศึกษาของกองทัพระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป
๖) คําสั่งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย(เฉพาะ) ที่ ๒/๒๕๕๒ ลง ๑๙ ส.ค.๕๒ เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํ า งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา สํ า หรั บ สถาบั น การศึ ก ษาของกองทั พ ระดั บ ต่ํ า กว า
ปริญญาตรี
๗) คําสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ) ที่ ๒๑/๕๓ ลง ๒๙ ม.ค.๕๓ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
๘) กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.๒๕๔๗
๙) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
๑๐) ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ.๒๕๕๒
๑๑) กฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
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- สําเนา คําสั่งกระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ)
ที่ ๒๒๐/๔๕
เรื่อง นโยบายดานการศึกษา กระทรวงกลาโหม
--------------------------เพื่อใหกําลังพล กระทรวงกลาโหม มีความรูความสามารถ ทัศนคติ และวิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติภารกิจที่กองทัพมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับแผนพัฒนาประเทศ แผนพัฒนา
กองทั พ ตลอดจนสามารถปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามนโยบายความมั่ ง คงของประเทศร ว มกั บ ส ว นราชการ
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนไดทุกมิติ จึงใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๔๖/๓๖ ลงวันที่
๓๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๖ เรื่อง นโยบายพัฒนาการศึกษาของกําลังพล และใหสวนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ดําเนินการดานการศึกษาดังตอไปนี้
๑. เจตนารมณ
๑.๑ กองทัพตองการกําลังพลที่มีคุณลักษณะรักการเรียนรู คิดเปน ทําเปน สามารถ
แก ป ญ หาของงานที่ รั บ ผิ ด ชอบได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค า นิ ย มในเชิ ง สร า งสรรค และบุ ค ลิ ก ภาพที่
เหมาะสม มีความเปนผูนํา สามารถเสียสละไดแมกระทั่งชีวิตเพื่อประเทศชาติและ ราชบัลลังก มีวอนัย
มีจิตวิญญาณของความเปนทหารอาชีพ กลาหาญ ซื่อสัตย 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 การบริหาร...

-๒๑.๔ การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา ยึ ด ถื อ ความร ว มมื อ กั น ระหว า งเหล า ทั พ การใช
ทรัพยากรและความชํานาญทางวิชาการรวมกันเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการแสวงหาความ
รวมมือทางวิชาการและการใชทรัพยากรรวมกับสถานศึกษาอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และตางประเทศ
๑.๕ เพื่อจัดการศึกษาของกองทัพใหเปนไปตามมาตรฐานที่กองทัพตองการ และใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับอยางตอเนื่อง
๑.๖ เพื่อนําผลการศึกษาของกําลังพลทุกหลักสูตรมาพิจารณาประกอบในการเลื่อนยศ
เลื่อนตําแหนง 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 ให พั ฒ นารู ป แบบและวิธี ก ารสอนที่ ห ลากหลาย เหมาะสมกับ การ
พัฒนากําลังพลใหเปนผูมีสติปญญา มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่ม คิดเปน ทําเปน แกไขปญหาเปนพึ่งตนเอง
ได สามารถทํางานรวมกับผูอื่นและมีความอดทน อดกลั้น เปนผูใฝรูอยูเสมอ ตลอดจนสามารถสรางองค
ความรูใหมได
๒.๑.๓ ให จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษากํ า ลั ง พล กํ า หนดวิ ธี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตอไป พรอมทั้ง
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานดังกลาวทุกสิ้นปงบประมาณ
๒.๑.๔ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให
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 สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาให
สอดคลองกับความตองการการใชกําลังพลของกองทัพ ใหสามารถสรางผูนําที่รับฟงความคิดที่แตกตางและ
หลากหลายของผูอื่น มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เปนแบบอยางที่ดีใหกับผูใตบังคับบัญชา มีวิสัยทัศน
ที่กวางไกลและเปนผูมีความคิดอยางเปนระบบเชิงบูรณาการ
๒.๒.๔ สนับสนุน สงเสริมให กําลั งพลของกองทัพมีขี ดความสามารถทาง
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 ซี่งออกตามความใน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับ
ดังกลาว รวมถึงแนวทางการปฏิบัติดานการศึกษาอื่น ๆ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของ
๒.๓.๒ ใหมีการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญา
ตรี ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการผลิตและหลักสูตรเพิ่มพูนความรูทั้งหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ
และหลักสูตรอื่น ๆ ของกองทัพใหแกกําลังพล คํานึงถึงประโยชนที่กําลังพล และหนวยจะไดรับโดยให
ความสํ า คั ญ กั บ ความรู ด า นการทหาร ภาษาไทย ประวั ติ ศ าสตร การเมื อ ง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และศาสนา
ในเนื้อหาที่เหมาะสม เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีคุณคา
/๒.๓.๓ ใหปรับปรุง...

-๔–
๒.๓.๓ ใหปรับปรุงระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ใหมีประสิทธิภาพ
และคุณภาพสูงขึ้น เพื่อใหกําลังพลของกระทรวงกลาโหมมีพื้นฐานความรูเพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่และ
บริหารงานหนวยในระดับสูงขึ้นไดและมีมาตรฐานเดียวกัน
๒.๓.๔ ใหคํานึงถึงมาตรฐานทางทหาร ความเปนสากลในดานการศึกษาและ
การเทียบโอนผลการศึกษาระหวางสถาบันที่จัดการศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ทั้งในและ
นอกกองทัพ เพื่อประโยชนในการเทียบโอนผลการศึกษา
๒.๓.๕ ใหจัดระบบการศึกษาสําหรับผูบังคับบัญชาหนวยและฝายอํานวยการ
ทุ ก ระดั บ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ยุ ท ธศาสตร ช าติ ยุ ท ธศาสตร ท หาร หลั ก นิ ย มทางทหารของกองทั พ ไทยและ
ความสามารถในการยุทธรวม ยุทธผสม รวมทั้งการปฏิบัติภารกิจตาง ๆ ที่จะตองประสานการปฏิบัติทั้ง
สามเหลาทัพ และมิตรประเทศ
๒.๓.๖ พิจารณาจัดใหมีระบบคลังสมองของหนวยและสถานศึกษาในระดับที่
เหมาะสม โดยระดมความคิดจากบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน เพื่อใหมีการพัฒนาความรูทาง
วิชาการ ประสบการณ ความรูทางยุทธศาสตร และหลักนิยมของกองทัพไทยอยางตอเนื่อง
๒.๔ การบริหารการศึกษา
๒.๔.๑ จั ด ให มี ห น ว ยรั บ ผิ ด ชอบงานของสภาการศึ ก ษาวิ ช าการทหาร
กระทรวงกลาโหม เพื่อทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการศึกษากระทรวงกลาโหม
วิเคราะห วิจัย และรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษาเฉพาะทาง การเทียบโอนหนวย
การศึกษา การดําเนินงานเกี่ยวกับใบประกอบอาชีพครู อาจารยของกองทัพ รวมทั้งการติดตามประเมินผล
ผูสําเร็จการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๔.๒ สนั บ สนุ น ส ง เสริ ม ให ส ร า งเครื อ ข า ยประสานความร ว มมื อ กั บ
สถานศึกษาอื่นในกองทัพ นอกกองทัพ ในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ อาจารย
นักวิชาการ หลักสูตร การวิจัย และทุนการศึกษา – วิจัย เพื่อประโยชนในการพัฒนาการศึกษาและวิชาการ
ของกองทัพ
๒.๔.๓ สนับสนุน สงเสริมใหมีความพรอมและสามารถจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก ในสาขาวิ ช าที่ เ กี่ ย วกั บ กิ จ การทหาร ความมั่ น คง และการบริ ห าร
ทรัพยากรเพื่อปองกันประเทศและการพัฒนาศักยภาพของกําลังพล
๒.๔.๔ สนับสนุน สงเสริมใหมีความคลองตัวในการบริหารดานวิชาการงาน
กําลังพล การเงิน และใหความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณใหพอเพียงสอดคลองกับภารกิจของหนวย
อยางเหมาะสม
/๒.๔.๕ ใหกาํ หนด...

-๕–
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 ก ารดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา
กระทรวงกลาโหมทุกขั้นตอน เนนการประสานงาน การมีสวนรวมของกําลังพลทุกฝาย และใหมีการเตรียม
ความพร อมเพื่ อการประกั นคุ ณภาพภายนอก ในเวลาที่ กํ าหนดตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒
๒.๕.๓ ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหเรียบรอยกอน
เริ่มปการศึกษาใหมของทุกป 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...

-๖๒.๖ 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
สั่ง

ณ

วันที่

๒๐

กรกฎาคม

พ.ศ.๒๕๔๕

(ลงชื่อ) พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ
(ชวลิต ยงใจยุทธ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม

( สําเนา )

คําสั่งกองทัพไทย
(เฉพาะ)
ที่ ๕๕/๕๑
เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย

๑. กลาวทั่วไป
๑.๑ กองทัพไทย มีภารกิจที่สําคัญยิ่งในการจัดเตรียมกําลังกองทัพไทย การปองกัน
ราชอาณาจั ก ร ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่ อ เป น การ
เตรียมความพรอมใหกับกําลังพลของกองทัพใหสามารถปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาล นโยบาย
ความมั่ น คงแห ง ชาติ และสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ก ารป อ งกั น ประเทศได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึ ง มี ค วามจํ า เป น ต อ งพั ฒ นากํ า ลั ง พลให มี ทั ก ษะ ความรู ค วามสามารถ และเสริ ม สร า งทั ศ นคติ
ในความเปนทหารอาชีพ พรอมทั้งปลูกฝงอุดมการณของความรักชาติ
๑.๒ นโยบายการศึ ก ษาของกองทั พ ไทย ได กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 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 เพื่อพัฒนา . . .

-๒๒.๒ เพื่ อ พั ฒ นาความรู ความสามารถ และยกระดั บ การศึ ก ษาของกํ า ลั ง พล
ใหมีความรูดานการทหาร รวมทั้งวิชาการในสาขาอื่น ๆ โดยมีมาตรฐานทางวิชาการเทียบเทาหรือสูงกวา
การศึกษาของภาครัฐหรือภาคเอกชน
๒.๓ เพื่อใหเกิดความรวมมือและมีการบูรณาการดานการศึกษา ในสถาบันการศึกษา
ของกองทัพไทย โดยหลักสูตรการศึกษาทางทหาร ตองมีองคความรูที่สอดประสานและมีมาตรฐานเดียวกัน
๓. นโยบายทั่วไป
๓.๑ พัฒนากําลังพลใหมีลักษณะอันพึงประสงค ในการรักการเรียนรู คิดเปน ทําเปน
สามารถแก ไ ขป ญ หางานที่ รั บ ผิ ด ชอบได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามเป น ผู นํ า เเสี ย สละ มี วิ นั ย
มีจิตวิญญาณของความเปนทหารอาชีพ กลาหาญ ซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ตลอดจนตองปลูกฝงอุดมการณและความรักชาติ รวมทั้งยึดถือแนวทางตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ มุ ง ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบการศึ ก ษาและหลั ก สู ต รต า ง ๆ ให ส ามารถ
สร า งกํ า ลั ง พลของกองทั พ ไทย ให มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค โดยกํ า หนดและออกแบบหลั ก สู ต ร
ใหสอดคลองกับภารกิจของกองทัพไทย และใหเปดการศึกษาเฉพาะสาขาวิชาที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ รวมทั้งใหนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา เพื่อใหเกิดความทันสมัย
และนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
๓.๓ พัฒนากองทัพไทยใหเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน สงเสริมการเรียนรู
ของกําลังพลทุกระดับ มีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
ในการเรียนรู การบริหารจัดการความรูอยางเปนระบบ เพื่อใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๓.๔ ใหสวนราชการดานการศึกษาของกองทัพไทย มีการบูรณาการดานการศึกษา
ในแตล ะหลัก สู ตร โดยใหสามารถเทียบเคี ยงมาตรฐานของหลัก สูตรการศึกษาในแต ละระดับระหวา ง
เหลาทัพได และสงเสริมใหใชทรัพยากรทางดานการศึกษารวมกัน ในการพัฒนากําลังพลใหเกิดประโยชนสูงสุด
๓.๕ ให มี ร ะบบควบคุ ม คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามมาตรฐานที่ ก องทั พ ไทยต อ งการ
และมี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาในทุ ก ระดั บ อย า งต อ เนื่ อ ง ตาม พ.ร.บ. การศึ ก ษาแห ง ชาติ
และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๓.๖ ใหนําผลการศึกษาของกําลังพล มาประกอบการพิจารณาการบรรจุ แตงตั้ง
และเลื่อนตําแหนง เพื่อการบริหารจัดการกําลังพลใหตรงกับความรู ความสามารถ ของแตละบุคคล รวมทั้ง
พิจารณาสนับสนุนผูที่ปฏิบัติหนาที่ครู อาจารย และผูบริหารสถาบันการศึกษา โดยจะตองกําหนดแนวทาง
รับราชการ ใหมีความกาวหนาเหมาะสมและชัดเจน เปนรูปธรรม

/ ๔. นโยบายเฉพาะ . . .

-๓๔. นโยบายเฉพาะ
๔.๑ การปรับปรุงและจัดระบบการศึกษา
๔.๑.๑ การปรั บ ปรุ ง ระบบการศึ ก ษา ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพและความเป น
มาตรฐานทางการศึกษา เพื่อความเปนสากลทางวิชาการ โดยพัฒนาหลักสูตรการศึกษาใหเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี หลักนิยมทางทหาร และวิชาการทหาร สามารถ
นําไปเทียบโอนหนวยการเรียนกั บสถานศึ กษาของพลเรือนทั้ง ในประเทศและตางประเทศได โดยเนน
การให ค วามรู ประสบการณ และการฝ ก อบรมที่ ต อ งนํ า ไปใช ใ นการปฏิ บั ติ ก ารร ว ม การยุ ท ธผสม
และการปฏิบัติการทางทหารอื่นที่ไมใชสงคราม
๔.๑.๒ พัฒนาระบบการศึกษาใหมีเอกภาพ ลดความซ้ําซอน เพื่อใหกําลังพล
มี พื้ น ฐานความรู ใ นการนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละบริ ห ารงานในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น และ
เปนมาตรฐานเดียวกัน
๔.๑.๓ จั ด ให มี ก ารศึ ก ษาในระดั บ พื้ น ฐาน ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หลั ก สู ต รตามแนวทางรั บ ราชการ หลั ก สู ต รเพิ่ ม พู น ความรู และหลั ก สู ต รการผลิ ต
รวมทั้งหลักสูตรอื่น ๆ ของกองทัพไทยใหแกกําลังพล โดยคํานึงถึงประโยชนที่กําลังพลและทางราชการจะไดรับ
๔.๑.๔ การสงเสริมการเรียนการสอนวิชาภาษาตางประเทศ โดยใหผูเขารับ
การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รต า ง ๆ ได มี ก ารเรี ย นการสอนภาษาต า งประเทศ ตามความเหมาะสม
และมีความสําคัญตอทางราชการ
๔.๑.๕ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา เพื่อเปนการ
พัฒนากําลังพลใหมีความรู ความสามารถ โดยดําเนินการ ดังนี้
๔.๑.๕.๑ การอบรมกํ าลั งพลใหมีความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสงเสริมใหบุคลากรไดรับการเรียนรูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส (E – Learning)
๔.๑.๕.๒ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประกอบการเรียนการสอน
ในหองเรียน
๔.๑.๕.๓ การส ง เสริ ม กํ า ลั ง พลให ไ ด รั บ การศึ ก ษาด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศในระดับสูง และสามารถถายทอดความรูใหกับกําลังพลอื่น ๆ ได ในโอกาสตอไป
๔.๑.๖ จั ด ให มี ร ะบบการศึ ก ษาสํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารและฝ า ยอํ า นวยการ
ทุกระดับ เขารับการศึกษา อบรม ดูงาน เพิ่มเติมวิสัยทัศน ประสบการณ องคความรูทางการปกครอง
และการบริหาร โดยคํานึงถึงยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรการปองกันประเทศ ยุทธศาสตรทหาร หลักนิยมทางทหาร
ของกองทัพไทยและขีดความสามารถในการวางแผนและการปฏิบัติการรวม การยุทธผสม รวมทั้งการ
ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่จะตองมี การประสานการปฏิบัติระหวางเหลาทัพ กห.มิตรประเทศ สว นราชการ
พลเรือนและภาคเอกชน
/ ๔.๑.๗ พิจารณา . . .

-๔๔.๑.๗ 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
กับกระแสการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งลดขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนปรับปรุงแกไข กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
และคําสั่ง ที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนา
๔.๒.๒ สนับสนุนสงเสริมการจัดกิจกรรมที่เสริมสรางศักยภาพของกําลังพล
โดยการสรางจิตสํานึกของการเรียนรู การทํางานเปนหมูคณะ มีความคิดที่สมเหตุสมผลเชิงสรางสรรค
สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของกําลังพล ใหมีความรูความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลา
สามารถนําความรูมาประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
๔.๒.๓ พั ฒ นาให กํ า ลั ง พลมี ขี ด ความสามารถทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
เพื่อแสวงหาความรูและพัฒนารูปแบบฐานขอมูลใหสามารถเขาสูระบบไดอยางสะดวก และมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๔ สรางระบบการมีสวนรวมของกําลังพล เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู
ซึ่งกันและกัน เรียนรูการทํางานเปนทีม ระหวางผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
๔.๒.๕ สนับสนุน สงเสริมการพัฒนาระบบสํานักหอสมุดและแหลงรวบรวมความรู
ที่ ทั น สมั ย มี ร ะบบสื บ ค น ข อ มู ล สร า งระบบเครื อ ข า ยติ ด ต อ กั บ สถานศึ ก ษาต า งๆ ทั้ ง ในประเทศ
และตางประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเอง ใหสามารถเชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ 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 อ บ ง า น ข อ ง
สภาการศึกษาวิชาการทหารกระทรวงกลาโหม เพื่อทําหนาที่ควบคุมกํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบาย
การศึก ษากระทรวงกลาโหม วิ เ คราะห วิจัย และรับผิ ดชอบการประกัน คุณภาพการศึ ก ษา การศึก ษา
เฉพาะทาง การเทียบโอนหนวยการศึกษา การอนุมัติหรือเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพอาจารย รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

/ ๔.๓.๒ ใหหนวย . . .

-๕๔.๓.๒ ให ห น ว ยรั บ ผิ ด ชอบด า นการศึ ก ษาของกองทั พ ไทย ประสาน
ความรวมมือกับสถานศึกษาอื่น ๆ นอกกองทัพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับ
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 บุคลากรดานการศึกษาที่มีคุณภาพ ใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันในกองทัพไทย
ได ยื น นาน และมี ร ะบบการประเมิ น ค า กํ า ลั ง พลที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นการศึ ก ษาที่ ชั ด เจน เป น ธรรม
และมีคาตอบแทนที่ใกลเคียงกับสถานศึกษาอื่นนอกกองทัพไทย
๔.๔ คุณภาพการศึกษา
๔.๔.๑ ให ส ถาบั น การศึ ก ษาของกองทั พ ไทยดํ า เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ และมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อกํากับดูแล และ
ดําเนินการใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพ พ.ศ.๒๕๕๐
๔.๔.๒ ให จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ให เ รี ย บร อ ย ก อนเริ่ ม ป ก ารศึก ษาใหม ข องทุก ป พร อ มทั้ ง เสนอแนวทางหรือ ระบบงานในการปรั บ ปรุ ง
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษาต อ ไป ต อ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น และหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของ
๔.๔.๓ ใหมีการวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละหลักสูตร ใหเปนไปตาม
ระบบการวัดและการประเมินผลการเรียนรูที่ไดมาตรฐาน โดยสอดคลองกับกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาของกองทัพ

/ ๔.๕ การใชประโยชน . . .

-๖๔.๕ การใชประโยชนจากการศึกษา
๔.๕.๑ สนับสนุน สงเสริมใหกําลังพลเขารับการศึกษาตอในหลักสูตรตาง ๆ
ในสถานศึกษาของกองทัพไทยและนอกกองทัพไทย ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยพิจารณาถึงความรู
ความสามารถ หน าที่ความรั บผิ ดชอบตามสายงานที่ปฏิบัติอยู และความพรอมที่จะเข า รั บการศึก ษา
ตามโอกาสที่เหมาะสม เพื่อจะไดนําความรูและประสบการณมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดตรงตาม
ตําแหนงหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
๔.๕.๒ ให พิ จ ารณานํ า ความรู ต ามคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาและผลการศึ ก ษา
ของกําลังพลในการบรรจุลงตําแหนงหรือมอบหมายงานในหนาที่ เพื่อใหกําลังพลสามารถปฏิบัติงานได
ตรงตามความรูและความสามารถที่ไดศึกษามา เพื่อประโยชนของหนวยงานและกองทัพไทย
๔.๕.๓ สนับสนุน สงเสริมให ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ
ใหมีโอกาสไดรับความกาวหนาในตําแหนงทางวิชาการ และมีความเจริญเติบโตในอาชีพที่ดีขึ้น โดยจัดใหมี
ระบบหมุ น เวี ย นกํ า ลั ง พลอย า งเหมาะสม ระหว า งกํ า ลั ง พลที่ ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ผู บั ง คั บ หน ว ย อาจารย
และฝายอํานวยการ
๔.๕.๔ สนับสนุน สงเสริมการถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานการทหาร
ที่มิใชความลับของทางราชการทหารแกสถานศึกษานอกกองทัพไทยและภาคเอกชน เพื่อนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนตอกองทัพไทยและประเทศชาติตอไป
๔.๖ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสถาบันวิชาการปองกันประเทศ
๔.๖.๑ จัดการศึกษาหลักสูตรทางทหารระดับสูง เพื่อตอบสนองกองทัพไทย
ทั้งในดานการปองกันประเทศและการพัฒนาประเทศอยางมีประสิทธิภาพในทุกภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ในทุกสถานการณ และภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นทั้งในปจจุบันและอนาคต โดยเนนหนักในดานการศึกษา
ระดับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรทหารและสถานการณโลกที่มีผลกระทบตอผลประโยชนของชาติในดานตาง ๆ
รวมทั้งใหความสําคัญตอปญหาของชาติทั้งในดานความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ
๔.๖.๒ พั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการจั ด ทํ า
เอกสาร ตํ า รา คู มือ การฝ ก การปฏิ บั ติ ก ารร ว มทางทหารและรว ม/ผสม ทางด า นยุท ธศาสตร ยุ ท ธการ
ตลอดจนปรับปรุงวิธีการดําเนินการวิจัยและพัฒนา หลักนิยมการปฏิบัติการรวมของกองทัพไทยใหสามารถ
ปฏิบัติไดจริง เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
๔.๖.๓ พั ฒ นารูป แบบการศึ ก ษาใหกํา ลัง พลไดใชความคิดริเ ริ่ม ของตนเอง
โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในรูปแบบการสัมมนาเชิงวิชาการ สนับสนุนสงเสริมการจัดทําเอกสารวิจัย
สวนบุคคล ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาโครงสรางกองทัพไทยใหทันสมัย รวมทั้งการสนับสนุน
การปฏิบัติการรวม
/ ๔.๖.๔ พัฒนารูปแบบ . . .

-๗๔.๖.๔ พั ฒ นารู ปแบบหลั ก สู ตรการศึก ษา โดยมุ ง เนน ใหผูสํ า เร็ จ การศึ ก ษา
มีขีดความสามารถตามวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ
๔.๖.๔.๑ สามารถเปนผูนําในระดับยุทธศาสตรได
๔.๖.๔.๒ มี ค วามสามารถในการบริ ห ารทรั พ ยากรในด า นต า ง ๆ
เพื่อรองรับยุทธศาสตรการปองกันประเทศที่กาํ หนด
๔.๖.๔.๓ มี ขี ด ความสามารถในการให ข อ เสนอแนะด า นบทบาท
ของกองทัพกับการกําหนดปจจัยพลังอํานาจแหงชาติ และนโยบายความมั่นคง
๔.๖.๔.๔ สามารถวิ เ คราะห ภั ย คุ ก คามและสถานการณ โ ลกที่ มี
ผลกระทบตอผลประโยชนของชาติได
๔.๖.๕ รั บ ผิ ด ช อ บ ดํ า เ นิ น ก า ร ด า น ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ของสถานศึกษาในกองทัพไทย และรายงานผลการดําเนินงานประจําปตอผูบัญชาการทหารสูงสุด ใหแลวเสร็จ
กอนสิ้นปงบประมาณ ผาน กรมกําลังพลทหาร
๔.๖.๖ กํากับ ดูแลการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการและหลักสูตร
เพิ่มพูนความรูในสายงานตาง ๆ ที่หนวยเปดการศึกษา ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดผลดีตอการ
เตรียมความพรอมดานบุคลากรใหกับหนวยงาน โดยมีการประเมินผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
๔.๖.๗ พั ฒ นาการวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษาหลั ก สู ต รต า งๆ ให มี ค วาม
ทันสมัยเปนมาตรฐานสากล สอดคลองกับระบบการศึกษาในปจจุบันและอนาคต
๔.๖.๘ ปรับปรุงและพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ วิธีการในการคัดเลือกกําลังพล
ของกองทัพไทย เพื่อจัดสงหรืออนุญาตใหลาไปศึกษา ณ สถานศึกษาทั้งภายในประเทศ และตางประเทศ
ให มี ค วามรั ด กุ ม และดํ า เนิ น การด ว ยความเข ม งวด โดยพิ จ ารณาให เ ข า รั บ การศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา
ที่เหมาะสม
๔.๗ กองทัพบก
๔.๗.๑ พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาของกองทั พ บก เพื่ อ ให กํ า ลั ง พลได มี ค วามรู
ความเชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองภารกิจ ๕ ประการ คือ การปองกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน,
การรักษาความสงบเรียบรอยในประเทศ, การพัฒนาประเทศ และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ทางทหารที่มิใชสงคราม
๔.๗.๒ หลั ก สู ต รของสถาบัน การศึ ก ษาทุ ก ระดับ ต อ งมีค วามสอดคลอ งกั บ
หลักนิยมการปฏิบัติการรวมกองทัพไทย หลักนิยมของกองทัพบก สภาพแวดลอมและเทคโนโลยีการรบ
ทางภาคพื้นสมัยใหม

/ ๔.๗.๓ สนับสนุน . . .

-๘๔.๗.๓ สนั บ สนุ น กํ า ลั ง พลในแต ล ะหน ว ย/เหล า สายวิ ท ยาการได มี โ อกาส
เขารับการศึกษาทางวิชาการ และการฝกศึกษาทางทหาร ตามแนวทางรับราชการของกองทัพบก
๔.๗.๔ สนั บ สนุ น การประสานประโยชน ด า นการศึ ก ษาร ว มกั น ระหว า ง
กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย และเหล า ทั พ อื่ น ๆ หรื อ มิ ต รประเทศ เพื่ อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ และ
ความสัมพันธอันดี สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของหนวย
๔.๘ กองทัพเรือ
๔.๘.๑ พัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพเรือ เพื่อใหกําลังพลของกองทัพเรือ
ไดมีความรูความสามารถในวิชาชีพทหารเรือ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการทหารเรือ
สมัยใหม
๔.๘.๒ หลั ก สูต รของสถาบัน การศึ ก ษาทุก ระดับ ตอ งมีค วามสอดคล อ งกั บ
หลักนิยมการปฏิบัติการรวมกองทัพไทย หลักนิยมของกองทัพเรือ สภาพแวดลอม และเทคโนโลยีการรบ
ทั้ง ๓ มิติ ของกองทัพเรือ
๔.๘.๓ สนับสนุนกําลังพลใน พรรค/เหลา สายวิทยาการ ไดมีโอกาสเขารับ
การศึกษาตามแนวทางรับราชการของกองทัพเรือทุกระดับชั้น
๔.๘.๔ สนั บ สนุ น การประสานประโยชน ด า นการศึ ก ษาร ว มกั น ระหว า ง
กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพอื่นๆ หรือมิตรประเทศ เพื่อใหเกิดความรวมมือ และความสัมพันธ
อันดี สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของหนวย
๔.๙ กองทัพอากาศ
๔.๙.๑ พั ฒ นาระบบการศึ ก ษาของกองทั พ อากาศ เพื่ อ ให กํ า ลั ง พล
ของกองทัพอากาศ ไดมีความรูความสามารถในวิชาชีพทหารอากาศ และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีอวกาศและการบิน ตลอดจนการรบทางอากาศสมัยใหม
๔.๙.๒ หลั ก สู ต รของสถาบัน การศึ ก ษาทุ ก ระดับ ต อ งมีค วามสอดคลอ งกั บ
หลักนิยมการปฏิบัติการรวมกองทัพไทย หลักนิยมของกองทัพอากาศ สภาพแวดลอม และเทคโนโลยี
ทางอากาศยานที่เปลี่ยนแปลงไป
๔.๙.๓ สนับสนุนกําลังพลในเหลาสายวิทยาการ ไดมีโอกาสเขารับการศึกษา
ตามแนวทางรับราชการของกองทัพอากาศทุกระดับชั้น

/ ๔.๙.๔ สนับสนุน . . .

-๙๔.๙.๔ สนั บ สนุ น การประสานประโยชน ด า นการศึ ก ษาร ว มกั น ระหว า ง
กองบัญชาการกองทัพไทย และเหลาทัพอื่นๆ หรือมิตรประเทศ เพื่อใหเกิดความรวมมือ และความสัมพันธอันดี
สามารถตอบสนองการปฏิบัติภารกิจของหนวย
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง
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วันที่

๑๘

เมษายน

พ.ศ.๒๕๕๑

( ลงชื่อ ) พล.อ. บุญสราง เนียมประดิษฐ
(บุญสราง เนียมประดิษฐ)
ผบ.ทหารสูงสุด
กพ.ทหาร

น.อ. ......................................ราง .........เม.ย.๕๑
ส.อ.หญิง..................... พิมพ/ทาน .........เม.ย.๕๑
พ.อ. ................................. ตรวจ ..........เม.ย.๕๑
พล.อ.ท. ........................... ตรวจ ..........เม.ย.๕๑
พล.อ.อ. ............................ ตรวจ ..........เม.ย.๕๑
พล.อ. ............................... ตรวจ ..........เม.ย.๕๑
พล.อ.อ. …………..………. ตรวจ ..........เม.ย.๕๑
คําสั่งกองทัพไทย เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย

- สําเนา -

เรื่อง

คําสั่งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย
(เฉพาะ)
ที่ ๑/๕๒
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษา
ของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
_____________________

เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานตามนโยบายและกลไกการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหมเปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหดําเนินการดังนี้
๑. ยกเลิ ก คํ า สั่ ง คณะกรรมการศึ ก ษา กองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด (เฉพาะ) ที่ ๐๑/๔๔
ลง ๑๕ มี.ค.๔๔
๒. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป 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.แผนที่ 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...

-๒๒.๑๕ ผูแทน วพอ.พอ.
ผูทํางาน
๒.๑๖ ผอ.กมศ.บก.สปท.
เลขานุการคณะทํางาน
๒.๑๗ หน.แผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน กมศ.บก.สปท. ผูชวยเลขานุการคณะทํางาน
๓. ใหคณะทํางานฯ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๓.๑ ดําเนินงานตามนโยบายและกรอบการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการศึกษา
กองทัพไทย

๒.๒ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละ
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ตอคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย
๓.๓ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๓.๔ เผยแพรขอมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาของ
กองทัพตอสาธารณชน
๓.๕ ประสานขอขอมูลคุณภาพการศึกษากับหนวยงานประเมินภายนอก
๓.๖ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๓.๗ หัว หนาคณะทํางานมีอํานาจเชิญผู ทรงคุณ วุฒิจากสวนราชการตางๆ ทั้ง ภายใน
และภายนอกกระทรวงกลาโหม เขารวมประชุมในฐานะคณะทํางานรับเชิญไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง

ณ

วันที่

๑๙

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

(ลงชื่อ) พล.อ. รัชกฤต กาญจนวัฒน
(รัชกฤต กาญจนวัฒน)
เสธ.ทหาร/ประธาน คศษ.ทท.
กพ.ทหาร

- สําเนา -

เรื่อง

คําสั่งคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย
(เฉพาะ)
ที่ ๒ /๕๒
แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษา
ของกองทัพระดับต่ํากวาปริญญาตรี
_____________________

เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานตามนโยบายและกลไกการพั ฒ นาคุ ณ ภาพมาตรฐานการศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาของกระทรวงกลาโหมเปนไปดวยความเรียบรอย จึงใหดําเนินการดังนี้
๑. ยกเลิ ก คํ า สั่ ง คณะกรรมการศึ ก ษา กองบั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด (เฉพาะ) ที่ ๐๒/๔๔
ลง ๑๕ มี.ค.๔๔
๒. แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสําหรับสถาบันการศึกษาของ
กองทัพ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 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.แผนที่ 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...

-๒๒.๑๕ 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 มีอํานาจหนาที่ดังนี้
๓.๑ ดําเนินงานตามนโยบายและกรอบการดําเนินงานที่กําหนดขึ้นโดยคณะกรรมการ
ศึกษากองทัพไทย
๓.๒ ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละ
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ตอคณะกรรมการศึกษากองทัพไทย
๓.๓ ปรับปรุงและพัฒนาระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๓.๔ เผยแพรขอมูลและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา
ของกองทัพตอสาธารณชน
๓.๕ ประสานขอขอมูลคุณภาพการศึกษากับหนวยงานประเมินภายนอก
๓.๖ ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า เอกสารที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๓.๗ หัวหนาคณะทํางานมีอํานาจเชิญผูทรงคุณวุฒิจากสวนราชการตางๆ ทั้งภายใน
และภายนอกกระทรวงกลาโหม เขารวมประชุมในฐานะคณะทํางานรับเชิญไดตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง

ณ

วันที่

๑๙

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๒

(ลงชื่อ) พล.อ. รัชกฤต กาญจนวัฒน

กพ.ทหาร

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

สํ าเนา

คําสัง่กระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ)
ที่ ๒๑/๕๓
่ ้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
เรื่ อง แตงตั
---------------------------เพื่ อ ให้ ก ารตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ นเครื่ องมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
่ ่ ่ อง
ในการพัฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาภายในสถาบัน การศึ ก ษาของกองทัพ ได้อ ยางตอเนื
ํ งพลได้ตรงตามมาตรฐานที่ กองทัพต้องการ สอดคล้องกบนโยบายทางด้
ั
สามารถผลิ ตและพัฒนากาลั
าน
การศึกษาของ กห. ตามคําสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๔๔ ลง ๒๐ มี.ค.๔๔ และคําสัง่ กห. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕
ลง ๒๐ ก.ค.๔๕
่
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชบั
ญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๕๑ จึงให้
๑. ยกเลิกคําสัง่ กห (เฉพาะ) ที่ ๗๒/๔๗ ลง ๑๗ มี.ค.๔๗ และ ที่ ๓๐๕/๕๒ ลง ๒๕ ก.ย.๕๒
่ ้ งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
เรื่ อง แตงตั
โดยให้ใช้คาํ สัง่ ฉบับนี้ แทน
่ ้ งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษา
๒. แตงตั
ของกองทัพ ประกอบด้วย
๒.๑ ผบ.สปท./เลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการทหาร
ประธานกรรมการ
๒.๒ รอง ผบ.สปท.
รองประธานกรรมการ (๑)
๒.๓ ผช.ผบ.สปท.
รองประธานกรรมการ (๒)
๒.๔ ผูแ้ ทน สป.
กรรมการ
๒.๕ ผูแ้ ทน กพ.ทหาร
กรรมการ
๒.๖ ผูแ้ ทน ทบ. จํานวน ๒ นาย
กรรมการ
๒.๗ ผูแ้ ทน ทร. จํานวน ๒ นาย
กรรมการ
๒.๘ ผูแ้ ทน ทอ. จํานวน ๒ นาย
กรรมการ
่ ิ ๓ คน
๒.๙ ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก กห. จํานวนไมเกน
กรรมการ
๒.๑๐ ผอ.กมศ.บก.สปท.
เลขานุการ
/ ๒.๑๑ รอง ผอ.กมศ. ...

-๒๒.๑๑ รอง ผอ.กมศ.บก.สปท.
ผูช้ ่วยเลขานุการ
๒.๑๒ หน.แผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพ กมศ.บก.สปท. ผูช้ ่วยเลขานุการ
่ ้ ง และมีวาระ
๓. ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก กห. ให้เป็ นไปตามที่ประธานกรรมการเป็ นผูแ้ ตงตั
่
่ ิ
่ ้ ง ผูท้ ี่พน้ จากตําแหนงแล้
่ ว
การปฏิบตั ิหน้าที่อยูใ่ นตําแหนงคราวละไมเกนสองปี
นับแตวั่ นที่ได้รับการแตงตั
่ ้ งใหมได้
่ อีกไมเกนหนึ
่ ิ ่ งวาระติดตอกน
่ ั
อาจได้รับการแตงตั
๔. คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
ํ
ํ ั แลการตรวจสอบและ
๔.๑ พิจารณากาหนดหลั
กเกณฑ์ วิธีก าร แผนงาน และกากบดู
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ
๔.๒ ให้ ข ้อ เสนอแนะในการพิ จ ารณาปรั บ ปรุ งและพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อ
สถาบันการศึกษา
๔.๓ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ให้ รมว.กห./นายกสภา
การศึกษาวิชาการทหาร ทุกสิ้ นปี งบประมาณ
่
ี่ องกบการตรวจสอบ
ั
๔.๔ แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ เพื่อชวยเหลื
อหรื อดําเนิ นการที่เกยวข้
และประเมินคุณภาพการศึกษาได้ตามความเหมาะสม
่
ั ่
ี่ อง ทั้ งภายในและนอก กห .
๔.๕ ติ ดตอประสานงานกบหนวยงานหรื
อบุคคลที่ เกยวข้
ได้โดยตรง
๕. ให้ส่ วนราชการในสังกดั กห. สนับสนุ นการดําเนิ นการของคณะกรรมการฯ ตามที่
ได้รับการร้องขอ
ทั้ งนี้ ตั้ งแตบั่ ดนี้ เป็ นต้นไป
สัง่

ณ

วันที่

๒๙

มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

(ลงชื่อ) พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
่
รัฐมนตรี วาการกระทรวงกลาโหม
สปท.

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๐๕ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๓๔ กําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไก
ระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงานเพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบาย
ของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงประกาศมาตรฐานการอุดมศึกษาไว
ดังตอไปนี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบดวย มาตรฐาน ๓ ดาน ๑๒ ตัวบงชี้ ดังนี้
๑. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู
และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใชความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกาย
และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
ตัวบงชี้
๑.๑ บัณ ฑิต มีค วามรู ความเชี่ ยวชาญในศาสตรข องตน สามารถเรี ยนรู สรา งและ
ประยุกตใ ชความรูเพื่อพัฒ นาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล
๑.๒ บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบ โดยยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
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๑.๓ บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแ ล เอาใจใส รักษาสุขภาพ
ของตนเองอยางถูกตอง เหมาะสม
๒. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการอุดมศึกษา
อยางมีดุลยภาพ
ก. มาตรฐานดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงความหลากหลาย
และความเปนอิสระทางวิชาการ
ตัวบงชี้
(๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความยืดหยุน
สอดคล อ งกั บ ความต อ งการที่ ห ลากหลายของประเภทสถาบั น และสั ง คมเพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพใน
การปฏิบัติงานอยางมีอิสระทางวิชาการ
(๒) มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได มีการจัดการศึกษาผานระบบ
และวิธีการตาง ๆ อยางเหมาะสมและคุมคาคุมทุน
(๓) มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
ข. มาตรฐานดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
การดําเนิน งานตามพัน ธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง ๔ ดาน อยางมีดุลยภาพ โดยมี
การประสานความรวมมือรวมพลังจากทุกภาคสวนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู
ตัวบงชี้
(๑) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทันสมัย ยืดหยุน สอดคลองกับความตองการ
ที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพผูเรียนแบบผูเรียน
เปนสําคัญ เนนการเรียนรูและการสรางงานดวยตนเองตามสภาพจริง ใชการวิจัยเปนฐาน มีการประเมิน
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/หลักการอัน นําไปสูสังคม
ฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู
ตัวบงชี้
๓.๑ มีการแสวงหา การสราง และการใชประโยชนความรู ทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
และเทศ เพื่อเสริมสรางสังคมฐานความรู
๓.๒ มีการบริหารจั ดการความรู อยางเปน ระบบ โดยใช หลักการวิจัย แบบบูร ณาการ
หลักการแลกเปลี่ย นเรี ยนรู หลักการสร างเครือ ขาย และหลักการประสานความร วมมื อรวมพลั ง
อันนําไปสูสังคมแหงการเรียนรู
ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาตรา ๔๗ กํ า หนดให มี ร ะบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐาน
ดานตางๆ เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออก
ประกาศไวดังนี้
๑. ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให ใ ช ป ระกาศนี้ สํ า หรั บ การกํ า หนดเป า หมายของการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให บั ณ ฑิ ต
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิช า
และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๓. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
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
สําหรั บสาขา/สาขาวิชาที่เน นทั กษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู
ดานทักษะพิสัย
โดยมาตรฐานผลการเรี ย นรู แต ล ะด า นของแตล ะระดับ คุ ณ วุฒิ และลั ก ษณะของ
หลั ก สู ต รอย า งน อ ยต อ งเป น ไปตามที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนดไว ใ นแนวทางการปฏิ บั ติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๓ ชื่ อ ปริ ญ ญา จํ า นวนหน ว ยกิ ต ระยะเวลาในการศึก ษา และการเที ย บโอน
ผลการเรียนรู ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ของแตละระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของ
บัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล
๖. ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ต ามระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ข องแต ล ะสาขา/สาขาวิ ช า โดยจั ด ทํ า
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
รายงานผลการดําเนิ นการของรายวิ ช า รายงานผลการดํา เนินการของประสบการณ ภาคสนาม (ถามี)
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กํ า หนด และดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนตลอดจนการวั ด และการประเมิ น ผลเพื่ อ ให มั่ น ใจว า
บัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ ๔.๒
๗. ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร โดยมี ตั ว บ ง ชี้
การประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน และเกณฑ ก ารประเมิ น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
๘. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอย
ทุก ๆ ๕ ป
๙. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนินการไดมาตรฐาน
ตามประกาศนี้ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

๓

๑๐. ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ จ ะรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม เ ป น ครั้ ง แรกตั้ ง แต
ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลอง
กับประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้
๑๒. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

กฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อัน เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน” หมายความว า การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกํา หนดสํ า หรั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ซึ่ งกระทํ า โดยบุ คลากรของสถานศึ กษานั้ น
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

“การประเมิน คุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมิน คุณ ภาพการจัด การศึก ษา
การติด ตาม และการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา ซึ่ งกระทํา โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือผูประเมินภายนอก
“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ
และโครงสรา ง การวางแผน และการดํา เนิ น งานตามแผน รวมทั้ง การสร างจิตสํ านึ กให เห็ น ว า
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา
(องคการมหาชน)
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย
(๑) การประเมินคุณภาพภายใน
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ ๔ ระบบการประกัน คุณ ภาพภายนอกเพื่อ รับ รองมาตรฐานและมุ งพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย
(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ขอ ๕ ใหสถานศึ กษาดําเนิน การประกั น คุณ ภาพภายในอย างต อเนื่ องเปน ประจํ าทุก ป
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชน
ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
หมวด ๒
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สวนที่ ๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ ๘ การประกัน คุณภาพภายในที่กําหนดในสวนนี้ ใหใ ช บังคับ แกการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐ มนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปน ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน
ให เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแต ง ตั้ ง ข า ราชการของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานซึ่ งดูแ ลงานด านการประกั น คุณภาพการศึกษา เปน กรรมการ
และเลขานุการ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๕
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๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้งผูอื่นดํารงตําแหนงแทน
เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน
ก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม ขึ้น ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๑๐
ขอ ๑๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกัน คุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(๔) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามที่ รั ฐ มนตรี ห รื อ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มอบหมาย
ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยดํ า เนิ น การ
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
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา แลวแตกรณี ประกาศผอนผันการปฏิบัติ
และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น
แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๑๕ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๑๔ (๑) ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศกํ า หนด และต อ งครอบคลุ ม สาระการเรี ย นรู
และกระบวนการเรียนรู รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นดวย
ขอ ๑๖ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามข อ ๑๔ (๒)
ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ
(๒) กําหนดวิสัยทัศน พัน ธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม
(๓) กําหนดวิธีดํ าเนิ น งานที่มีหลั กวิช า ผลการวิจัย หรื อขอ มูลเชิ งประจักษ ที่อางอิงได
ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู
การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว
(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ
(๕) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) กํ า หนดบทบาทหน า ที่ แ ละแนวทางการมี ส ว นร ว มของบิ ด า มารดา ผู ป กครอง
และองคกรชุมชน
(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาวิเคราะห วิจัย และเผยแพรน วัตกรรมเกี่ยวกับ
รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน และรวม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขอ ๑๘ ใหหนวยงานตน สังกัดของสถานศึกษาขั้น พื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามป แ ละแจ ง ผลให ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทราบ
รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

สวนที่ ๒
การอาชีวศึกษา
ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปน ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน การแตงตั้งกรรมการเพิ่ม และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๙ (๓) โดยอนุโลม
ขอ ๒๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณ ภาพภายในการอาชีว ศึ กษา เพื่ อส งเสริ ม สนั บสนุน และพัฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
การอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แต ง ตั้ ง คณะทํ างานเพื่ อ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๖) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
การดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให ส ถานศึ ก ษายึ ด หลั ก การมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากร
ในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการสงเสริม สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด
ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๒๒ (๑) ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึ กษาของชาติ และมาตรฐานการศึก ษาการอาชีวศึก ษาตามที่กระทรวงศึก ษาธิการ
ประกาศกําหนด และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่นและเทคโนโลยี
ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีว ศึกษาจัดโครงสรา งการบริหารที่เอื้อ ตอการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
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
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(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา
ขอ ๒๖ สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาต อ งดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึ ก ษา โดยให มีก ารกํ า กั บ และติ ด ตามตรวจสอบการดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และตอเนื่อง
ขอ ๒๗ ให ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ แก ผู เ รี ย น
ตามหลักสูตรที่เปดสอนครบทุกสาขาวิช า ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา หรือตามระยะเวลา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร
ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีสวน
รวมในการจัดการอาชีวศึกษา สงเสริม สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตน สังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้ง
ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
สวนที่ ๓
การอุดมศึกษา
ขอ ๓๐ ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่ง ในจํ า นวนนี้ จ ะต อ งแต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ ไ ม เ ป น ข า ราชการหรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ตํ า แหน ง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน
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ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓๑ ใหนําความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน การแตงตั้งกรรมการเพิ่ม และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๓๐ (๓) โดยอนุโลม
ขอ ๓๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดั บอุดมศึกษา เพื่ อสงเสริม สนับสนุน และพั ฒนาการประกัน คุ ณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) เสนอแนะแนวทางปรั บปรุ งและพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาแก สถานศึ กษาโดยนํ าผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย
ขอ ๓๓ ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลัก
เสรี ภาพทางวิช าการและความมีอิ สระในการดํา เนิน การของสถานศึก ษา เพื่ อใหมีป ระสิทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผ ลในการพัฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาระดั บอุ ดมศึก ษา
อยางตอเนื่อง และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ขอ ๓๔ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหพิจารณาจาก
(๑) ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กําหนดไว
(๓) ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลการดํา เนิน งานตามระบบการประกัน คุณภาพภายใน
ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
ขอ ๓๕ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ให ใ ช แ นวปฏิ บั ติ
ดังตอไปนี้
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(๑) ใหค ณะวิช าและสถานศึกษาระดับ อุด มศึ กษาจัด ใหมี หน วยงานหรือ คณะกรรมการ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขึ้ น โดยมี ห น า ที่ พั ฒ นา บริ ห าร
และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
(๔) ใหคณะวิช าและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุม คุณภาพ
ขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังตอไปนี้
(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
(ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น
(จ) อุปกรณการศึกษา
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
(ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ให แ ต ล ะคณะวิ ช าและสถานศึก ษาระดับ อุ ดมศึ กษาจัด ใหมี ระบบการติ ด ตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามที่ เ ห็ น สมควร โดยให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาส ง เสริ ม
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
ขอ ๓๖ ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษานั้ น อย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามป แ ละแจ ง ผลให ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
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หมวด ๓
การประกันคุณภาพภายนอก
ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน
จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
(๓) สร างความสมดุ ล ระหว า งเสรี ภาพทางการศึ กษากับ จุด มุง หมายและหลัก การศึก ษา
ของชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน
(๔) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
(๕) สงเสริมการมีสวนรว มในการประเมิน คุณ ภาพ และพัฒนาการจัดการศึ กษาของรั ฐ
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(๖) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายของสถานศึกษา
ขอ ๓๘ ในการประกั น คุณภาพภายนอก ใหสํา นักงานทําการประเมิน คุณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
ในกรณีที่มีความจําเปน ตองทําการประเมิน คุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่น เพิ่ม เติมจาก
มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๔๐ ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกแสดงว า ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมินครั้งแรก
ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔๐
ให สํ า นั ก งานรายงานต อ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ทั้งนี้ 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 ซึ่งมีนิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ดังนี้
กฎหมายวา ดวยวินัยทหาร (มาตรา ๕) ระบุวา วินัย ทหารเปนหลักสําคัญที่สุดสําหรับทหาร
เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักตองรักษาโดยเครงครัดอยูเสมอ ผูใดฝาฝนทานใหถือวาผูนั้นกระทําผิด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualification Framework for
Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติที่ สกอ. ระบุครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ
๑) ดานคุณธรรมจริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช ตลอดจนสอดคลองกับคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่พึงประสงคที่
สภา/องคกรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม คือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๒
ที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลดารเรียนรูดานทักษะพิสัย
การชี้แนะ ปองกัน และ/หรือแกปญหาสังคม หมายถึง การที่สถาบันแสดงถึงความเปนผูนําใน
การกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกัน หรือ เปนผูนําในการแกปญหาสังคมตางๆ ซึ่งสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามนโยบายของประเทศ และปญหาสังคมที่เปลี่ยนไป
การทํานุบํารุง หมายถึง การใหความสําคัญและเห็นถึงคุณคาที่จะตองดูแลรักษาใหคงอยูในสภาพ
ที่ดี มีความสมบูรณทั้งในปจจุบัน และอนาคต
การทํ านุ บํา รุงศิ ลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมทางทหาร หมายถึง การดําเนิน งานตาม
แผนงาน/โครงการ/กิจ กรรม ในการอนุ รักษ สืบ สาน เผยแพร และสงเสริมเอกลักษณศิล ปวัฒนธรรมไทย
ประวัติศาสตรไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
การนับจํานวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคที่ตีพิมพหรือเผยแพร บทความ
จากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพที่สามารถนํามานับไดมีเฉพาะ Article หรือ Conference หรือ Review
เทานั้น สวนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการนั้นสามารถนํามานับได
เฉพาะที่เปน Full Paper เทานั้น ทั้งนี้ใหนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรค ที่เผยแพร
ของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) ตามปปฏิทิน ในกรณีที่บทความจาก
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพหรือผลงานสรางสรรคที่เผยแพรเปนผลงานเดิมแตนําไปตีพิมพหรือเผยแพรมากกวา ๑ ครั้ง
ใหนับไดเพียง ๑ บทความ/ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสรางสรรคไดตีพิมพ/
ดําเนินการไปแลว หรือไดรับตอบรับอยางเปนทางการเปนลายลักษณอักษรใหมีการตีพิมพหรือเผยแพรแลวเทานั้น
การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่รับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการของอาจารยประจํา
(นั บ รวมของผู ล าศึกษาตอ) โดยเปน ผลงานที่ไดรับ การพิจารณาใหตีพิมพเผยแพรในรูปแบบของบทความ
วิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ หนังสือ หรือตําราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณา
ตนฉบับจากคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกอนการตีพิมพ ในกรณีที่มีการตีพิมพมากกวา ๑ ครั้ง ใหนับการตีพิมพ
เพียงครั้งเดียวตองานวิชาการ ๑ เลม ไมนับซ้ํากรณีที่ไดรับการตีพิมพหลายครั้ง หรือที่อยูระหวางกระบวนการ
ตีพิมพ
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การนั บ จํ า นวนผลงานวิ จั ย หรื อ ผลงานสร า งสรรค ที่ นํ า ไปประโยชน ให นั บ จากวั น ที่
นําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคของอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา (นับรวมของผูลาศึกษาตอ) มาใชและ
เกิดผลอยางชัดเจน ตามปปฏิทิน ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสรางสรรคมีการนําไปใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง
ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวนในกรณีที่มีการใชประโยชนที่แตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติของ
การใชประโยชนที่ไมซ้ํากัน
การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาทํางานสําหรับอาจารยที่บรรจุใหม
ในปที่ประเมิน ดังนี้
๙ – ๑๒ เดือน
คิดเปน ๑ คน
๖ เดือนขึ้นไปแตไมถึง ๙ เดือน คิดเปน ๐.๕ คน
นอยกวา ๖ เดือน
ไมสามารถนํามานับได
การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ
การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สําคัญของสถาบัน
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน
ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบภายใน ระบบการจัดการ และผลการดําเนินการตองมีความเชื่อมโยงกัน
เปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ
การประกันคุณภาพการศึกษา (Education Quality Assurance) หมายถึง การสราง
มาตรฐานคุณภาพของการบริหารจัดการและดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนอยางตอเนื่อง สรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา ทั้งผูรับบริการโดยตรง ไดแก ผูเรียน
ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม ไดแก สถานประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม ซึ่งกิจกรรมหรือ
แนวปฏิบัตินั้นตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อประกันวาคุณภาพของการศึกษาไดรับการรักษาไวและสงเสริม
เพิ่มพูน การประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงกิจกรรมหรือแนวทางปฏิบัติใดๆ หากไดดําเนินการตามระบบ
และแผนงานที่วางไวแลวจะทําใหเกิดความมั่นใจไดวา จะไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค
การประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร หมายถึง คะแนนที่ไดจากการดําเนินกรรมวิธีขอมูลแสดง
คาตามแบบประเมินคาคุณลักษณะทางทหารที่พึงประสงคตามหลักสูตรกําหนด ซึ่งครอบคลุมดานคุณธรรมและ
จริยธรรมมีความจงรักภักดีตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามารถเสียสละเพื่อประเทศชาติและ
ราชบัลลังก รวมทั้งดํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีความรู
วิชาพื้นฐานวิชาการทหารและอาวุธยุทโธปกรณ มีวินัยทหารและปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มีภาวะผูนํา
ซื่อสัตย สุจริต กลาหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตสํานึกในความเปนทหารและรูรักสามัคคี มีความเขมแข็ง
อดทน และความสมบูรณทั้งทางรางกายและจิตใจ ดํารงตนอยูในหลักธรรมศาสนา ยึดมั่นในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเปนแบบอยางที่ดีของสังคม
การประเมินผลการศึกษา (Education Evaluation) หมายถึง การนําขอมูลที่ไดรับจาก
การวัดผล แลวนํามาตัดสินคุณคา โดยมีหลักเกณฑที่แนนอน แลวประเมินออกมาวา ได หรือ ตก หรือเทียบ
เปนระดับ A, B, C, D, F หรือระดับเกรดอื่นๆ ตามที่หลักเกณฑกําหนด
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือ
ระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่น
การเผยแพร ง านสร า งสรรค ใ นระดั บ นานาชาติ หมายถึ ง การเผยแพร ที่ เ ป ด กว า งสํ า หรั บ
ทุกประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศที่ไมไดอยูในกลุมอาเซียน)
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การเผยแพร งานสร า งสรรคใ นระดับภูมิภ าคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุ ม
อาเซียน ๑๐ ประเทศ (อยางนอย ๕ ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร
ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความวิจั ย
ในที่ ป ระชุ มวิ ช าการและบทความฉบั บ สมบูร ณ (Full paper) ไดรับ การตีพิ มพในรายงานสืบ เนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม
ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน เปนที่ยอมรับ
ในสาขาวิ ช านั้น ๆ นอกสถาบัน เจ า ภาพอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมิน บทความ ที่เปน ผูเชี่ย วชาญ
ในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจาของบทความ
การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัย ในที่ประชุ มวิช าการและบทความฉบับสมบู รณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากตางประเทศอยางนอยรอยละ ๒๕ และมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญ
ในสาขานั้นจากตางประเทศ
การพัฒนาครู/อาจารย หมายถึง การสงเสริมใหครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไดรับ
ความรู ความเขาใจ และทักษะการปฏิบัติงานตางๆ เพิ่มขึ้น ทั้งในดานวิชาชีพ ดานการจัดการเรียนการสอน
ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศ และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุน
ใหครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษานําองคความรูและประสบการณที่ไดรับจากการพัฒนามาขยายผล
ใหเกิดประโยชน ทั้งในการจัดการเรียนการสอน การผลิตสื่อโสตทัศนูปกรณ การบริหารจัดการหรือการใช
ประโยชนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การพัฒนาตามจุดเนน และจุดเดนของสถาบัน หมายถึง ผลการดําเนินงานตามจุดเนน จุดเดน
หรื อความเชี่ ย วชาญเฉพาะของสถาบั น ที่สงผลสะทอนเปน เอกลักษณของสถาบัน ซึ่งเปน ผลลัพธจ ากการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคและอัตลักษณของสถาบัน แลวนํามาสูการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
เพื่อกอใหเกิดผลการพัฒนาสถาบันอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง จนนําไปสู
การไดรับการยกยองในระดับกองทัพ ชาติ และนานาชาติ
การพัฒนาสุนทรียภาพ (Aesthetic Development) หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
เกี่ ย วกั บ ความงามทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ที่ มี ผ ลกระทบต อ บุ ค คล สถาบั น สภาพแวดล อ มและสั ง คม
ในแนวทางที่ดีขึ้น อยางมีแผน เปนระบบโดยมีเปาหมายที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับรวมได ผลการปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงหรื อ สร า งสิ่ ง ใหม ต อ งไม เ ป น การทํ า ลายคุ ณ ค า ทางสุ น ทรี ย ะของศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเดิ ม
การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรมใหมที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และมีนวัตกรรมใหม ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคมและความนิยม เพื่อใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจ และมีความ
เจริญกาวหนาอยางสันติสุข
การวัดผลการศึกษา (Education Measurement) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการเรียนรูของผูเขารับการศึกษา ในดานความรู ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
และเปนกระบวนการตอเนื่องกับการสอนเรื่อยไป การวัดผลประกอบดวย การทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ
การตรวจผลงาน และวิธีการอื่นๆที่เปนเครื่องมือในการวินิจฉัย สําหรับประเมินคา
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การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง การตรวจสอบขอเท็จจริงและขอมูล เพื่อใชเปนพื้นฐานใน
การตัดสินใจอยางมีประสิทธิผลการวิเคราะหตองอาศัยการหาความสัมพันธระหวางเหตุและผลการวิเคราะห
ระดับองคกรนํามาซึ่งแนวทางการจัดการกระบวนการ เพื่อการบรรลุผลลัพธที่สําคัญและวัตถุประสงคเชิงกล
ยุทธขององคกร
การศึกษา (Education) หมายถึง กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและ
สังคมโดยการถายทอดความรู การฝกการอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนา
ทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคมการเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนให
บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
การสงเสริมและสนับสนุน เปนการใหความสําคัญ และขยายขอบเขตในโครงการหรือกิจกรรมให
ดี มีคุณภาพอยางสมบูรณขึ้นดวยปจจัยตางๆ เชน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่ บุคลากร ความรู
โอกาส และกําลังใจ เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่มีความเปนไปไดอยางเปนรูปธรรม สามารถ
จะดําเนินการไดอยางตอเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน(Students Development Activities)หมายถึงการสรางเสริมทั้งดานรางกาย
จิตใจ และสติปญญา ดวยการใหความรู การอบรม และเสริมสรางประสบการณตางๆ รวมทั้งใหคําปรึกษา
เพื่อใหผเู รียนมีคุณสมบัติเหมาะสมเพียบพรอมดวยความรู คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาพพลานามัย
เกณฑการประเมินคุณภาพ (Criteria of Quality Assessment) หมายถึง มาตรวัดของแต
ละ ตัวบงชี้คุณภาพ ที่พัฒนาจากเกณฑและแนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน ซึ่งกําหนดโดยตนสังกัด หรือหนวยงานที่
เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคลองไปใน
แนวทางเดียวกัน
เกณฑเปรียบเทียบ (Benchmark) หมายถึง กระบวนการและผลลัพธซึ่งแสดงการปฏิบัติงาน
และผลการดํ า เนิ น งานที่ เ ปน เลิ ศ สํ า หรั บ กิจ กรรมที่คลายคลึงกัน ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ที่ทําการ
เปรียบเทียบกับองคกรที่เปนเลิศ เพื่อใหเขาใจมิติใหมของการดําเนินงานในระดับโลก และเพื่อใหบรรลุผล
ในการปรับปรุงอยางกาวกระโดด
ขนบธรรมเนียมประเพณี หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติในโอกาสหรือเทศกาลตางๆ
ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของชุมชนทองถิ่น ภายใตความเขาใจที่ถูกตองถึงศรัทธาความเชื่อ และคานิย ม
เพื่อใหสามารถนํามาปฏิบัติอยางเหมาะสมกับยุคสมัย เชน กิจกรรมวันไหวครู วันลอยกระทง วันสงกรานต
วันขึ้นปใหม เปนตน
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร หมายถึง แบบแผนการประพฤติปฏิบัติตามคานิยมทางทหาร
ในทางที่ดีงามโดยปฏิบัติสืบตอๆ กันมา เปนเรื่องที่ทหารทุกคนควรทํา เปนสิ่งจําเปนและสําคัญที่ทหารทุกคน
ควรปฏิบัติ เชน การทําความเคารพ การแตงเครื่องแบบ การมีระเบียบวินัย เปนตน
คณะกรรมการสถานศึ กษา หมายถึ ง คณะบุ ค คลที่ ทํา งานร ว มกั บ สถาบั น การศึ กษาเพื่ อ ให
การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกรมีประสิทธิภาพ คลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
การมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนาสถาบัน ติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร/แผนงาน ประจําป
กํากับติดตามการประเมินผูบริหารของสถาบันและความตองการของกองทัพ
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ครู/อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันที่มีหนาที่หลักทางดานการสอนและการวิจัย
และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทําการ)
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘)
สําหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมีสัญญา
จ างที่ มีการระบุ ร ะยะเวลาการจ า งอย า งชัดเจนและไม นอยกวา ๙ เดือ น ในสัญ ญาจา งจะตองระบุ ห นา ที่
ภาระงานใหชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําตามที่กําหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘
ครู/อาจารยวิชาทหาร (Military Lecturer) หมายถึง บุคลากรในสถาบันที่มีหนาที่ดานการสอน/
การวิจัยวิชาทหารในหลักสูตรที่เปดสอน
คะแนนความประพฤติ หมายถึง คะแนนที่ไดจ ากการประเมิน ความประพฤติ ของผูเรีย น
โดยพิจารณาตามแบบประเมินความประพฤติของสถาบัน ตามหลักเกณฑการใหคะแนนที่กําหนด
คุณภาพการศึกษา (Education Quality) หมายถึง คุณลักษณะที่พึงประสงคตามปณิธานและ
ภารกิจของการจัดการศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ตลอดจนปณิธานและภารกิจเฉพาะ
ในการจัดการศึกษาของแตละสถาบันการศึกษา หรืออาจกลาวไดวา คุณภาพการศึกษา คือ การไดมาซึ่งผลผลิต
ทางการศึกษาตามเปาประสงคที่สอดคลองกับนโยบายของประเทศ และปณิธานตลอดจนภารกิจเฉพาะของ
สถาบันการศึกษานั้นๆ
งบดําเนินการจัดการศึกษา (Education Management Budget) หมายถึง งบประมาณทั้งหมด
ของสถานศึกษาที่รวมงบประมาณแผนดินและงบเงินรายได (เงินนอกงบประมาณแผนดิน) ตลอดปการศึกษา
ที่นํามาใชในการจัดการเรียนการสอน การฝกทักษะ การฝกวิชาชีพ การสนับสนุนสรางนวัตกรรม ผลงานสิ่งประดิษฐ
งานวิจัย งานวิชาการ ที่เปนการพัฒนาองคความรู การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ไดแก คาตอบแทน
คาใชสอย คาวัสดุ คาอุปกรณการฝก เครื่องชวยฝก (วัสดุฝก คือ วัสดุสิ้นเปลืองที่ใชกับการฝกศึกษา) คาสื่อโสตทัศนูปกรณ
การเรียนรู คาสาธารณูปโภค คาเสื่อมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งปลูกสราง)
งานวิ จั ย หมายถึ ง กระบวนการที่ มีร ะเบี ย บแบบแผนในการค น หาคํ าตอบของป ญหา หรื อ
การเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนที่ผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง
วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพ
ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)
หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับชาติ
รวมทั้งการเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
งานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยที่ไดรับการ
ตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science
(Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation
Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับในศาสตรนั้นๆ หรือวารสาร วิชาการ
ที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสารระดับนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
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งานวิ จัยหรืองานสร างสรรคที่นํามาใช ประโยชน หมายถึง งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ได
นํามาใช ประโยชน ตามวั ตถุ ป ระสงค ที่ร ะบุไวในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัย อยางถูกตอง
สามารถนํ า ไปสู ก ารแก ป ญ หาได อ ย า งเป น รู ป ธรรม มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร า งสรรค ใ นการประยุ ก ต ใ ช กั บ
กลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน
ตามวัตถุประสงค หรือไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่สามารถนําไปสูการแกปญหา
ไดอยางเปนรูปธรรม มีดังนี้
๑. การใช ป ระโยชน เ พื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ย นการสอน เช น ผลงานวิ จั ย ที่ นํ า ไปใช
ประโยชนตอการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน เปนตน
๒. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานวิจัยที่นําไปใชใหเกิดประโยชนแกสาธารณชน
ในเรื่ องตางๆที่ ทําใหคุณภาพชี วิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแกการใชประโยชนดานสาธารณสุข
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
๓. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน เปนตน
๔. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน งานวิจัยและ/หรืองานสรางสรรคที่นําไปสูการพัฒนา
สิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
๕. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก อ ให เ กิ ด สุ น ทรี ย ภาพ สร า งความสุ ข เช น งานศิ ล ปะที่ นํ า ไปใช ใ นโรงพยาบาล ซึ่ ง ได มี ก ารศึ ก ษาและ
การประเมินไว
งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปน
นวั ต กรรม โดยมี ก ารศึ ก ษาค น คว า อย า งเป น ระบบที่ เ หมาะสมตามประเภทของงานศิ ล ปะซึ่ ง มี แ นวทาง
การทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร
อันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที่เปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะของอาเซียน
งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (๑) ทัศนศิลป ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ
ภาพถ า ย ภาพยนตร สื่ อ ประสม สถาป ต ยกรรม และงานออกแบบประเภทอื่ น ๆ (๒) ศิ ล ปะการแสดง
ประกอบดวยดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั้งการแสดงรูปแบบตาง ๆ และ (๓) วรรณศิลป ซึ่งประกอบดวย
บทประพันธ และกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ
ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตั วแปร หรือค าที่สังเกตได ซึ่งบ งบอก สถานภาพหรือสะทอน
ลักษณะการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได เพื่อบอกสภาพ ทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพในประเด็นที่ตองการ
นโยบาย (Policy) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติหรือกลยุทธที่กําหนดเพื่อใหภารกิจของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลตามที่สถานศึกษากําหนด
นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง กระบวนการ เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ หรือสิ่งประดิษฐใหมๆ ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร บริการ และกระบวนการ รวมทั้งสรางคุณคาใหม
สําหรับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
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นักเรียน/นักศึกษา หรือผูเรียน (Student) หมายถึง กลุมบุคคลเปาหมายที่เขารับการศึกษาใน
สถาบันการศึกษา ซึ่งจะพัฒนาใหเปนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพสูงขึ้นสอดคลองกับปรัชญา และวัตถุประสงค
ตามหลักสูตร ของแตละสถาบัน
นักวิ จัย หมายถึง นักวิจัย ประจําที่เปนข าราชการ หรือพนักงานราชการ รวมทั้งบุคลากรที่ มี
ตํา แหน งและหน า ที่ ความรั บ ผิ ดชอบเที ย บเทาเจาหนาที่วิจัย หรือนักวิจัย และมีสัญ ญาจางกับสถาบั น หรือ
สถานศึกษาทั้งปการศึกษา
นายทหารปกครอง (Military Guardian) หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรซึ่งทําหนาที่กํากับ
ดูแลระเบียบวินัย และขนบธรรมเนียมทหารของนักเรียนทหาร
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) หมายถึง วิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติท่ีทําใหสถาบัน
ประสบความสําเร็จ หรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น มีหลักฐาน
ของความสํ า เร็ จ ปรากฏชั ด เจน โดยมี ก ารสรุ ป วิ ธี ป ฏิ บั ติ ห รื อ ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ตลอดจนความรู แ ละ
ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได
บุคลากรทางการศึกษา (Education Personnel) หมายถึง ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา รวมทั้งผูสนับสนุนการศึกษาซึ่งเปนผูทําหนาที่ใหบริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด
กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหนวยงานการศึกษาตางๆ
แบบธรรมเนียมทหาร ไดแก บรรดา กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจงและ
สรรพหนังสือตางๆ ที่ผูบังคับบัญชาไดออกหรือไดวางไวเปนหลักฐานใหทหารปฏิบัติ ซึ่งรวมทั้งขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีของทหารทั้งที่เปนและไมเปนลายลักษณอักษร
ปณิธาน (Aim) หมายถึง ความมุงมั่นตั้งใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะทําใหปรัชญาบรรลุผล
ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ผลลัพธของการปฏิบัติตามแผนดําเนินการจนบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว
ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ลักษณะของการปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดประสิทธิผลโดยมี
ผลลัพธของการปฏิบัติตามแผนดําเนินการที่สิ้นเปลืองทรัพยากรนอยที่สุด หรือดวยวิธีการที่ประหยัดที่สุด
ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน ยั่งยืนและตอเนื่อง โดยใชหลักธรรมาภิบาล ตามภารกิจการบริหารสถานศึกษาทั้ง ๔ ดาน
ปรัชญาของสถาบัน (Institute Philosophy) หมายถึง ผลรวมของระบบความคิดที่ไดไตรตรอง
และวิเคราะหเกี่ยวกับความเปนสถาบันการศึกษา การสรางสรรคและบุกเบิกองคความรู และการพัฒนาความ
เปนมนุษยที่สมบูรณ ซึ่งเปนความคิด หรือการสรางแนวคิดที่กวางขวางพอที่จะครอบคลุมประสบการณของคน
จํานวนมากได
ปการศึกษา หมายถึง ระยะเวลาในการเรียนแตละป ซึ่งอาจรวมภาคฤดูรอน โดยปกติจะแบงเปน
ทวิภาค ไตรภาค และจตุรภาค
เปาประสงค (Purpose) หมายถึง สภาพในอนาคต หรือระดับผลการดําเนินงานที่องคกร
ตองการใหบรรลุความประสงคที่เปนไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว เปาประสงค คือ ความมุงหมายปลายทาง
ซึ่งชี้นําการดําเนินงานตามเจตนา ความปรารถนา มักเรียกวา “เปาหมาย” ซึ่งประกอบดวยตัวเลขหรือชวงของ
ตัวเลข เปนการคาดการณขอมูลเชิงเปรียบเทียบหรือขอมูลเชิงพยากรณ
เปาหมาย (Goal) หมายถึง สิ่งที่จะทําใหสําเร็จในแตละงาน อยูในกรอบของการตั้งความ
ปรารถนา ภาระหนาที่ และความมุงหมายที่สถาบันกําหนดขึ้น คําวา“เปาหมายที่ทาทายอยางยิ่ง” (Stretch
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Goals) มักเกี่ยวของกับการปรับปรุงที่สําคัญหรือการปรับปรุงอยางกาวกระโดด ซึ่งมักเกี่ยวพันกับประเด็นที่
สําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จในอนาคตขององคกร
ผลการดําเนินงาน (Performance) หมายถึง ผลลัพธที่ไดจากกระบวนการซึ่งสามารถประเมินผล
และเปรียบเทียบกับเปาประสงค มาตรฐาน ผลลัพธที่ผานมา และองคกรอื่นๆไดผลการดําเนินงานอาจแสดง
ทั้งนโยบายดานการเงินและดานอื่นๆ เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีผลการดําเนินงาน ๔ ดาน
ไดแก ๑) ผลการดําเนินงานซึ่งเกี่ยวของกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย คือ ผลการดําเนินงาน เทียบกับ
ตัวชี้วัดและตัวบงชี้ดานการรับรู พฤติกรรมของผูเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวอยาง เชน การรับผูเรียน
เขาเรียนในสถานศึกษา การรักษาผูเรียนไวกับสถานศึกษา ขอรองเรียน และผลลัพธจาก การสํารวจ ๒) ผลการ
ดําเนินงานดานหลักสูตรและบริการทางการศึกษา คือ ผลการดําเนินงานเทียบกับตัวชี้วัด และตัวบงชี้ดาน
คุณลักษณะของหลักสูตรและบริการทางการศึกษา ซึ่งมีความสําคัญตอผูเ รียน 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 การเพิ่มขึ้นและลดลงของ
งบประมาณทรัพยากรจากที่อื่น จํานวนทุนการศึกษา สัดสวนงบประมาณสําหรับการวิจัย ๔) ผลการ
ดําเนินงานดานการปฏิบัติการ คือ ผลการดําเนินงานของสถาบัน คณาจารยและบุคลากร ตลอดจนพฤติกรรม
เชิงคุณธรรม/จริยธรรม เปรียบเทียบกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพและความนาเชื่อถือของตัวชี้วัดและตัวบงชี้
ตัวอยางเชน รอบเวลา การเพิ่มผลผลิต การรับรองวิทยฐานะ อัตราการลาของคณาจารยและบุคลากร อัตรา
การฝกอบรมของคณาจารยและบุคลากร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ตลอดจนการมีสวนรวมในชุมชน ผลการ
ดําเนินงานดานการปฏิบัติการระดับสถาบัน/ผูนําระดับสูง ระดับกระบวนการหลัก และระดับหลักสูตร
ผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Excellence Performance) หมายถึง แนวทางการจัดการผล
การดําเนินงานของสถาบันอยางบูรณาการ ซึ่งทําใหเกิดผลลัพธในดาน ๑) การเพิ่มคุณคาใหกับผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางตอเนื่อง ซึ่งนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ๒) การปรับปรุงประสิทธิผลและ
ความสามารถของสถาบันโดยรวม ๓) การเรียนรูขององคกรและบุคคล
ผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หรือหนังสือที่ผานกระบวนการ
กลั่นกรองและไดรับการรับรองคุณภาพแลว
ผลงานทางวิชาการที่เปนบทความวิชาการ (Academic Papers) ตํารา (Textbook) หรือหนังสือ
(Books) ตองเปนผลงานที่ผานกระบวนการกลั่นกรองผลงานกอนตีพิมพ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- บทความวิ ช าการ หมายถึง เอกสารทางวิช าการที่เรียบเรีย งอยางเปน ระบบ มีขอความรูที่
สะทอนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ไดจากประสบการณ การสังเคราะหเอกสาร หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูป
ของบทความเพื่อตีพิมพเผยแพรในสารสารวิชาการที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผูตรวจอาน
- ตํารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอยางเปนระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหา
ทั้งหมด ของรายวิชาหรือเปนสวนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได โดยมีการวิเคราะหและสังเคราะหความรู
ที่เกี่ยวของ และสะทอนใหเห็นความสามารถในการถายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
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- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพรความรู ไปสูวงวิชาการและ/หรือ
ผูอานทั่วไป โดยไมจําเปนตองเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตรหรือตองนํามาประกอบการเรียนการสอน
ในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะตองเปนเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอยางมีเอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให
ทั ศนะของผู เ ขี ย นที่ ส ร า งเสริ มป ญ ญาความคิด และสรางความแข็ง แกรงทางวิช าการใหแกส าขาวิช านั้น ๆ
และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง
ผลผลิต (Output/Product) หมายถึง ผลที่ไดจากการกิจกรรม/โครงการโดยตรง โดยปกติ จะ
วัดจากปริมาณงานที่ทําสําเร็จ เชน จํานวนนักเรียนในชั้นเรียนที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระยะเวลาที่
กําหนด เปนตน
ผลลัพธ (Outcome) หมายถึง ผลผลิตและผลที่สถาบันไดดําเนินการตามจุดมุงหมายของหัวขอ
ในเกณฑคุณภาพการศึกษา การประเมินผลลัพธจะพิจารณาผลการดําเนินงานปจจุบัน ผลการดําเนินงาน
เมื่อเปรียบเทียบตามความเหมาะสม และมีการปรับปรุงการดําเนินงาน ตลอดจนความสัมพันธระหวางตัวชี้วัด
ผลลัพธกับเปาหมายของการดําเนินงาน
ผลสัมฤทธิ์ (Achievement) หมายถึง ผลที่นักเรียน หรือกลุมนักเรียน ไดรับการเรียนรูจาก
กิจกรรม/โครงการ หรือหลักสูตร แลวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ทักษะ ความรู เจตคติ และคุณธรรม
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงคของกิจกรรม/โครงการ หรือหลักสูตร
ผูเขารับการศึกษา หมายถึง ผูที่ผานระบบการคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเขารับการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม ในแตละรุน
ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูไดรับอนุมัติใหสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งไดแก โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สวนบัณฑิตศึกษา) โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนยวิทยาการ กรมแพทยทหารเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ในแตละ
ปการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา (Education Institute Administrator) หมายถึง ผูบังคับบัญชาที่
รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหง เชน ผูบัญชาการโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ผูบัญชาการ
โรงเรียนนายเรือ ผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ เปนตน
ผูเรียนเปนศูนยกลาง/ผูเรียนเปนสําคัญ (Student Center) หมายถึง การใหผูเรียนมีบทบาท
สําคัญในกิจกรรมการเรียนรู ทําใหผเู รียนเกิดความรู ทักษะ และประสบการณ ตามเปาหมายที่หลักสูตรกําหนด
แผนปฏิบัติการประจําป (Annual Action Plan) หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการ
ดําเนินงานภายในหนึ่งป เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ
ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม เปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมีการระบุผูรับผิดชอบหลัก
หรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินงาน รายละเอียดและทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการ
ที่ชัดเจน
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แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) หมายถึง แผนการดําเนินงานที่ชัดเจนเพื่อตอบสนองตอวัตถุ
ประสงคเชิงกลยุทธ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งรายละเอียดของทรัพยากรที่ตองใช และชวงเวลาที่ตอง
ทําใหสําเร็จ เมื่อมีการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและเปาประสงคอยางชัดเจนแลว การจัดทําแผนปฏิบัติ
งานถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญอยางยิ่งในการวางแผน เพื่อใหมีความเขาใจและนําไปปฏิบัติ ทั่วทั้งองคกรอยาง
มีประสิทธิภาพ การนําแผนปฏิบัติงานไปดําเนินงานครอบคลุมถึงการสรางตัวชี้วัด ใหสอดคลองกันระหวาง
หนวยงานตางๆ ในการนําแผนไปปฏิบัตินั้น อาจจําเปนตองใหการฝกอบรมเฉพาะทางแกบุคลากร หรืออาจจําเปน
ตองมีการสรรหาบุคลากรใหมดวย
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Education Quality Development Plan) หมายถึง
แผนพัฒนาการศึกษาของสถาบันเปนแผนที่ จัดทําอยางเปนระบบบนพื้นฐานของขอมูลของสถาบันการศึกษา
ประกอบดวย เปาหมาย ยุทธศาสตร และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสมบูรณครอบคลุมการพัฒนาทุกกิจกรรม ที่เปน
สวนประกอบหลักของการจัดการศึกษา และเปนที่ยอมรับรวมกันจากทุกฝายที่เกี่ยวของ นําไปปฏิบัติ เพื่อให
บรรลุผลตามเปาหมายของกิจกรรมที่กําหนดอยางสอดคลองกับวิสัยทัศนและมาตรฐานหลักสูตร
พันธกิจ (Function) หมายถึง หนาที่โดยรวมขององคกร เปนการตอบคําถามที่วา “องคการ
ตองการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจกําหนดโดยผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือตลาดเปาหมายที่องคกรใหบริการ
ความสามารถที่โดดเดนขององคกร หรือเทคโนโลยีที่องคกรใช พันธกิจของสถาบัน (Institutional Mission)
หมายถึ ง การนํ า ความรู ป ระสบการณ จ ากการบริ ห ารวิ ช าการ มาใช ใ นการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย
ซึ่งสามารถวัดไดและเปนรูปธรรม ทั้งนี้ประสิทธิผลของการใชบริการวิชาการนั้นจะตองสอดคลองกับพันธกิจ
ตามกฎหมาย
ภารกิจ (Mission) หมายถึง ขอความที่แสดงความตั้งใจในความปรารถนาหรือความมุงหมาย
ของสถาบันบงชี้เหตุผลการดํารงอยูของสถาบัน ซึ่งเปนเหตุผลที่สังคมใหการสนับสนุนและยอมรับ ภารกิจของ
สถาบันมีลักษณะเปนทั้งสาระ และความผูกพันรับผิดชอบที่ตองปฏิบัติสาระสําคัญของภาริจของสถาบันเกี่ยวของกับ
๑) ความมุงหมายหลัก ๒) คุณลักษณะเฉพาะของสถาบัน ๓) ประชากรที่มุงจะบริการหรือ เขตบริการ และ
ความรับผิดชอบตอทองถิ่นหรือชุมชน ๔) จุดเนนสําคัญและความผูกพันตอหนาที่ ๕) เสรีภาพทางวิชาการและ
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ๖) ลักษณะของรูปแบบการบริหาร
ภารกิจ (Task) หมายถึง ขอบเขตงาน หรือบทบาทหน าที่ซึ่งองคกรตองทําในลักษณะอาณัติ
(mandate) เพื่อใหองคกรบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว
มาตรฐานการศึกษา (Education Standard) หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพ ที่พึงประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อเปนหลักในการ
เทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) หมายถึง ระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมของ
ผูสําเร็จการศึกษารายบุคคล ที่เขารับการศึกษาตลอดหลักสูตร
ระดับดี - ดีมาก หมายถึง คะแนนรอยละ หรือคาเฉลี่ยจากการประเมินคาความประพฤติ/
การประเมินคาคุณลักษณะทางทหาร ที่มีคาคะแนน ≥ รอยละ ๘๐ หรือคาเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
ระดับดีขึ้นไป หมายถึง คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาแตละ
คนที่มีคาคะแนน ≥ ๓.๕๑ หากสถาบันประเมินความพึงพอใจเปนคารอยละ แลวเปลี่ยนเปนคาคะแนน ๑ - ๕
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ระบบภาวะผูนํา (Leadership System) หมายถึง วิธีการบริหารที่ผูนําระดับสูง นํามาใช
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการทั่วทั้งองคกรซึ่งเปนพื้นฐานและวิธีที่ใชตัดสินใจเรื่องสําคัญในการสื่อสาร
และนําไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสรางและกลไกในการตัดสินใจ การเลือกสรร และการพัฒนาผูนําระดับสูง
ผูบริหาร หัวหนา คณาจารย ตลอดจนการเสริมสรางคานิยม ทิศทาง และความคาดหวังผลการดําเนินงาน
ระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด หมายถึง ระยะเวลาปกติที่ใชในการศึกษาตั้งแตเขารับการศึกษา
จนสําเร็จการศึกษา ดังนี้ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สวนบัณฑิตศึกษา) ใชระยะเวลาศึกษา ๒ ป โรงเรียน
เหลาทัพ ใชระยะเวลาศึกษา ๔ ป วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎ ใชระยะเวลาศึกษา ๖ ป วิทยาลัยพยาบาล
เหลาทัพ ใชระยะเวลาศึกษา ๔ ป
วัฒนธรรม (Culture) หมายถึง ความเจริญงอกงามที่มีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เช น
เรื่องความคิด ความรูสึก และความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม สามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม และ
ผลเกิ ด จากกิ จ กรรมและผลผลิ ต กิ จ กรรมของมนุ ษ ย วั ฒ นธรรมมี ลั ก ษณะเฉพาะและมี ลั ก ษณะสากล
ซึ่งเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีจึงควรมีความสอดคลองกับความเปนสากล แตมีรากฐาน
ของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณคาอยางมั่นคง และมั่นใจ
วัฒนธรรมคุณภาพ (Quality Culture) คือ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานหรือดําเนินชีวิตของ
บุคลากร ทุกคน ทุกหนวยในสถานศึกษา ไมวาตนจะรับผิดชอบหรือปฏิบัติงานในภารกิจใดก็ตาม ทุกคนจะ
คํานึงถึงหรือตองการทําใหไดผลงานที่ดีเสมอ
วัตถุประสงค (Objective) หมายถึง ขอความที่ระบุสิ่งที่ตองการจะใหเกิดผลในแตละกิจกรรม
สามารถตรวจวัดพฤติกรรมได ลักษณะสําคัญของวัตถุประสงค คือ ๑) มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง แตละ
วัตถุประสงคมีผลหนึ่งเดียว ๒) สามารถวัดและตรวจสอบได ๓) ทําความเขาใจไดทันที ๔) กําหนดระยะเวลาที่
ทํางานใหสําเร็จ ๕) มีมาตรฐานที่ยอมรับพฤติกรรม
วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล Thai-Journal
Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ใหเปนวารสารระดับชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร
วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล
เชน ฐานขอมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus หรือในฐานขอมูลสากลอื่นๆ ที่ยอมรับ
ในศาสตรนั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหเปนวารสาร
ระดับนานาชาติและมีชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร
วารสารวิชาการระดับกองทัพ หมายถึง วารสารวิชาการที่เผยแพรความรูภายในกองทัพ หรือ
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ตามมาตรฐานสากล ใหเปนวารสารวิชาการระดับกองทัพ เชน วารสารกองทัพไทย
วารสารสถาบันวิชาการปองกันประเทศ วารสารพยาบาลทหารบก วารสารกรมแพทยทหารเรือ วารสารแพทย
ทหารอากาศ เปนตน
วิธีการ (How) หมายถึง กระบวนการที่หนวยงานใชเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหรือพันธกิจ
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วิสัยทัศน (Vision) หมายถึง ความคาดหวังในอนาคตขององคกรที่ตองการจะเปนโดยกําหนด
ทิศทางอยางชัดเจน ตามสภาพที่องคกรตองการจะเปน อธิบายทิศทางที่องคกรมุงไป องคกรตองการจะเปน
หรือภาพลักษณที่องคกรตองการ กลาวไดวา วิสัยทัศน คือ ภาพในอนาคตขององคกร ที่ผูนําและสมาชิกทุกคน
รวมกันสราง สงเสริม สนับสนุนตามจินตนาการขึ้น โดยมีพื้นฐานอยูบนความจริง เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค
ภารกิจ คานิยม และความเชื่อ พรรณนาใหเห็นทิศทางขององคกรอยางชัดเจน มีพลังทาทายและมีความเปนไป
ไดอยางมุงมั่นที่จะทําสิ่งที่ยิ่งใหญหรือดีที่สุดใหกับสังคม
ศิ ล ปะ คื อ งานสร า งสรรค ที่ ส ง เสริ ม สร า งความสุ น ทรี ย ะ ความงาม ความสุ ข ให แ ก ผู ค น
สภาพแวดลอม และสังคม ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรียะ และเขาใจคุณคาทางศิลปะ
ซึ่งมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษย เปนการนําศิลปะไปใชในการสงเสริมพัฒนาครู/อาจารยและผูเรียน
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการรั บ รองการนํ า งานวิ จั ย หรื อ งานสร า งสรรค ม าใช ป ระโยชน
หมายถึง หนวยงานหรือองคกรระดับชาติและนานาชาติภายนอกสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการนํางานวิจัยหรือ
งานสร า งสรรค ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไปใช ก อ ให เ กิ ด ประโยชน โดยมี ก ารรั บ รองเป น เอกสารหลั ก ฐาน
ที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชประโยชน
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติและนานาชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเทาขึ้นไป หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือองคกรกลางระดับชาติและนานาชาติ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน
หนวยผูใช หมายถึง ผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน ผูใชผูสําเร็จการศึกษา หนวยงานของกองทัพ โดยมี
ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษาเปนผูประเมินความพึงพอใจ
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การบริหารกิจการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน
ธรรมที่ใชในการบริหารนี้ไมไดหมายถึงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
ความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง อาทิ ความโปรงใส ตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการ
ภายนอก เปนตน
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะนํามา
ปรับใชในภาครัฐมี ๑๐ องคประกอบ ดังนี้
๑) หลักประสิทธิผล คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนการ
ปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงานที่
มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน
โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและ
ระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
๒) หลักประสิทธิภาพ คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มีการออกแบบ
กระบวนการปฏิ บั ติ งานโดยใช เ ทคนิ ค และเครื่ องมือ การบริ ห ารจั ดการที่ เหมาะสมใหอ งคก ารสามารถใช
ทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
๓) หลักการตอบสนอง คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และ
สรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชนผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
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๔) หลั ก ภาระรั บ ผิ ด ชอบ คื อ การแสดงความรั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ละผลงาน
ตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวังของสาธารณะ รวมทั้ง
การแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ
๕) หลักความโปรงใส คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัยและ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุกขั้นตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได
๖) หลักการมีสวนรวม คือ กระบวนการที่ขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม
มีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา หรือประเด็นที่สําคัญ
ที่เกี่ยวของ รวมคิดแนวทางรวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุนสวนการพัฒนา
๗) หลักการกระจายอํานาจ คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจจาก
สวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร
รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลาการ โดยมุงเนนการ
สรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวน และเพิ่มผลิต
ภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
๘) หลักนิติธรรม คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการ
ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย
๙) หลักความเสมอภาค คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการ
แบงแยกดานชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และอื่นๆ
๑๐) หลักมุงเนนฉันทามติ คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
ซึ่ ง เป น ข อ ตกลงที่ เ กิ ด จากการใช ก ระบวนการเพื่ อ หาข อ คิ ด เห็ น จากกลุ ม บุ ค คลที่ ไ ด รั บ ประโยชน แ ละ
เสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมีขอคัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ
องคประกอบคุณภาพ (Quality Factor) หมายถึง ปจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบันที่
มีผลตอคุณภาพการศึกษา ไดแก ปรัชญา ปณิธาน ภารกิจและวัตถุประสงค การเรียนการสอน การพัฒนาและ
สนับสนุนนักศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม
การบริหารและจัดการ การเงินและงบประมาณ และการประกันคุณภาพ
องคกร (Organ) หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือสถาบันซึ่งเปนสวนประกอบของหนวยงาน
ใหม ที่ทําหนาที่สัมพันธกันหรือขึ้นตอกัน เชน คณะรัฐมนตรีเปนองคกรบริหารของรัฐ สภาผูแทนราษฎรเปน
องคกรของรัฐสภา ในบางกรณี “องคกร” หมายรวมถึง “องคการ” ดวย
องคการ (Organization) หมายถึง ศูนยรวมกลุมบุคคลหรือกิจการที่ประกอบขึ้นเปนหนวย
งานเดียวกัน เพื่อดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคกําหนดไวในกฎหมาย หรือในเอกสารจัดตั้งซึ่งอาจเปนหนวยงาน
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

193

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

ผนวก ง

การฝกศึกษาวิชาทหาร และการอบรมทางทหาร
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การฝกศึกษาวิชาทหาร และการฝกอบรมทางทหาร
----------------------------------๑. จุดมุงหมาย
การฝ ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร และการฝ ก อบรมทางทหารระดั บ ปริ ญ ญาตรี เพื่ อ ให มี ค วามรู
ความสามารถ และมีทักษะขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพทหาร มีประสบการณดานการทหาร การเปนผูนําหนวย
ทหารขนาดเล็กในระดับผูบังคับหมวด/ผูบังคับหนวยรักษาพยาบาลและหนวยเสนารักษขนาดเล็กได มีความรู
ความเขาใจ แบบธรรมเนียมทหารและขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีอุดมการณและจรรยาบรรณของ
ทหารอาชี พ บุ คลิกลักษณะเหมาะสมที่ จะเปนผูบังคับบัญ ชา มีความรูความเขาใจในศาสตรดานการทหาร
มีประสบการณในภารกิจและกิจการทหาร มีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ
๒. การฝกศึกษาวิชาทหาร
๒.๑ ดานวิทยาการทหาร
เปนการใหความรูโดยการบรรยายทางดานหลักการ ทฤษฎี และศาสตรทางดานการทหาร
ขั้นพื้นฐาน เชน การจัดกระทรวงกลาโหมและการจัดหนวยราชการสายแพทย วิชาประวัติศาสตรทหาร ทฤษฎี
การสงคราม ความมั่นคงและภารกิจทางทหาร อาวุธทหาร ยุทธวิธีของหนวย การอานแผนที่ - 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 ความรูและความปลอดภัยเกี่ยวกับเรือ การจัดระเบียบงานในเรือ ดาราศาสตร
๒.๑.๓ รร.นอ. เชน ประวัติและวิวัฒนาการกองทัพอากาศไทย ประวัติศาสตรการบิน หลักนิยม
การใชกําลังทางอากาศ อาวุธทางอากาศ ความรูพื้นฐานทางการบิน
๒.๒ ดานการจัดการฝกทหาร
เป น การฝ ก ทั ก ษะที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ ทหาร ประสบการณ กิ จ การทางทหาร การพั ฒ นา
เสริมสรางบุคลิกภาพจากบุคคลพลเรือนใหมาเปนทหารอาชีพที่สมบูรณ มีคุณลักษณะทหารอาชีพที่ดี เริ่มตั้งแต
ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุด ไดแก
๒.๒.๑ การฝกทหารเบื้องตน (การฝกบุคคลทามือเปลา การฝกแถวและการจัดรูปขบวน
การฝ กทํ าความเคารพ การฝ กบุ คคลท าอาวุธ การใชดาบปลายปน การฝกทายิงขั้น พื้นฐาน การฝกทายิง
ฉับพลัน การทําความสะอาดอาวุธ การจัดฝายอํานวยการระดับกองรอย การฝกงานธุรการเจาหนาที่ระดับ
ผูบังคับหมวด
๒.๒.๒ การฝกยิงปน (การฝกยิงอาวุธประจํากายและอาวุธประจําหนวย การฝกยิงอาวุธ
ประจํากายชนิดตางๆ)
๒.๒.๓ ยุทธวิธีของหนวย (การจัดกําลัง รูปขบวนหมูปนเล็ก ทาสัญญาณ ยุทธวิธีและการนําหนวย
การใชวิทยุสนามและสัญญาณ การรบในเวลากลางวัน - กลางคืน การใชแผนที่และเข็มทิศ การลาดตระเวน)
๒.๒.๔ การฝกทากระบี่ (โอกาสและการใชกระบี่ ทากระบี่)
๒.๒.๕ การฝกสวนสนาม
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๒.๒.๖ การฝ ก กํ า ลั ง กายกํ า ลั ง ใจ (การวิ่ ง กายบริ ห าร การทดสอบกํ า ลั ง กาย กํ า ลั ง ใจ
ตามสถานีตางๆ ฝกไตหนาผาจําลอง)
๒.๒.๗ การฝกภาคสนาม (การเคลื่อนยายหนวย การสุขาภิบาลและสุขอนามัย การปฐม
พยาบาลในสนาม การสรางคายพัก การใชวิทยุสนามและสัญญาณ การใชแผนที่และเข็มทิศ การเดินทางไกล
การดํารงชีพในปา การขามลําน้ํา การปนลาดไตเขา การหลบหลีกหลบหนี) การฝกภาคทะเล การฝกสงทาง
ยุทธวิธี การฝกปฏิบัติการเพชราวุธ การฝกบริการแพทยทางยุทธ วิธีการบริการทางการแพทยในสนาม
๓. การฝกอบรมทางทหาร
เปนการฝกภาวะความเปนผูนําทางทหาร การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งจะมีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคการฝกปฏิบัติ มีการวัดผลเปนรูปธรรมในการปฏิบัติดวยมาตรการ การควบคุมความประพฤติ การเฝา
สังเกตพฤติกรรม และกรรมวิธีการประเมินคาพฤติกรรมอยางมีมาตรฐาน โดยมีนายทหารปกครองเปนผูกวดขัน
ควบคุม กับดูแล ความประพฤติและปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร
๓.๑ ภาคทฤษฎี เปนการบรรยาย ไดแก แนวทางการปกครองบังคับบัญชา สิทธิอํานาจหนาที่ของ
นักเรียน(ระเบียบปฏิบตั ิสว นตัว ระเบียบปฏิบัติสวนรวม) ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มารยาททางทหาร
วินัย ทหาร เครื่ องหมายและเครื่องแบบทหาร ผูนํ ากั บการติดตอสื่อสาร ผูนําและความเปนผูนําทางทหาร
คุณธรรมจริยธรรมวิชาชีพ 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.
ชั้นปที่ ๒ - ๓ เรียกวา “นักเรียนอาวุโส” นนร.จปร. ชั้นปที่ ๔ เรียกวา “นักเรียนชั้นสูง”
- ระบบนักเรียนบังคับบัญชา เปนการแตงตั้งนักเรียนเปนหัวหนานักเรียนกองพัน
หัวหนานักเรียนกองรอย หัวหนาหมวด หัวหนาตอน
๓.๒.๒ การปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
- การฝกดํารงวินัยและมารยาททางทหาร เชน การแสดงความเคารพแบบทหาร
- การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บปฏิ บั ติ ส ว นตั ว เช น การจั ด ห อ งนอนและเครื่ อ งนอน
การจัดระเบียบที่พักอาศัยและเขตสุขาภิบาลสวนตัว การจัดโตะเรียนและโตะฝกฝน การจัดตูเสื้อผา เครื่องใช
สวนตัวและอุปกรณสวนตัว
- การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติสวนรวม เชน การจัดระเบียบและทําความสะอาด
โดยรอบที่ พักอาศั ย การปฏิ บั ติตามระเบีย บคําสั่งที่ผูบังคับ บัญ ชาสั่งการ การทําความสะอาดหองน้ําและ
เขตสุขาภิบาลสวนรวม
- ระบบฉาก เชน การรับประทานอาหาร การเดิน การเลี้ยว
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๓.๒.๓ การฝกผูนําทางทหาร
- การฝกสนามผูนํา เปนการทดสอบกําลังใจ การฝกเปนผูตามที่ดี ผูนําที่ดี
- การปฏิบัติหนาที่ครูฝกทหาร เชน การฝกออกคําสั่ง ลักษณะทาทางของครูฝก
- การปฏิบัติหนาที่ผูชวยจาเวร การเขาเวร
- การรายงานตัว เชน เมื่อผานผูบังคับบัญชาหรือหัวหนานักเรียน เมื่อไดรับคําสั่งให
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง
๓.๒.๔ การปลูกฝงดานความมั่นคงและความจงรักภักดีตอชาติ 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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การประชุมรางตัวบงชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
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การประชุมรางตัวบงชี้การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ รอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
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การประชุมหารือรวมกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน)
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