
 
 

 

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 

สถานศกึษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 

 

  

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  

กระทรวงกลาโหม 



หน้าท่ี ๑ ของทัง้หมด 11 

 

 
ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) ได้ด ำเนินกำรพัฒนำกรอบแนว

ทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม ร่วมกันกับหน่วยงำนต้นสังกัด สถำบัน

วิชำกำรป้องกันประเทศ  กระทรวงกลำโหม ในกำรก ำหนดกรอบแนวกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ของระดับ

กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ และระดับอุดมศึกษำ  ให้เชื่อมโยงกับบริบทของสถำนศึกษำในสังกัด

สถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ กระทรวงกลำโหม ซึ่งประกอบไปด้วย สถำนศึกษำทั้งหมด 24 แห่ง ตำมระดับ

กำรศึกษำดังนี้  

1) สถาบันการศึกษาข้ันพื้นฐาน 1 แห่ง 

2) สถาบันการศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (สายวิชาชีพ) 1๕ แห่ง  

3) สถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 8 แห่ง 

 

 ระดับอุดมศึกษา 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษำ มีวิธีกำรด ำเนินกำรสรุปผลกำรประเมินของ

สถำนศึกษำ เพ่ือสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนตำมบริบทและกลุ่มประเภทของสถำนศึกษำ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงและพัฒนำ เป็นรำยประเด็นพิจำรณำ มีกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอก ๒ ประเภท ได้แก่  

๑. เกณฑก์ารประเมินคุณภาพมาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน (Common Standards)   

ในกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำทั่วไปในระดับอุดมศึกษำ ประกอบไปด้วย ๕ ด้ำน ๑๑ 

องค์ประกอบและ ๓๒  ประเด็นกำรพิจำรณำ ซึ่งจะท ำกำรประเมินตำมพันธกิจและบริบทของสถำนศึกษำ และด้วย

หลักกำรนี้ ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและและประเมินคูณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) จึงมีกำรพัฒนำกรอบ

แนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ ส ำหรับสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ เฉพำะทำงสังกัดสถำบันวิชำกำร

ป้องกันประเทศ กระทรวงกลำโหม ร่วมกันกับต้นสังกัดเนื่องจำกมีกำรจัดกำรศึกษำที่มีบริบทเฉพำะทำง และเพ่ือให้

กำรประเมินคุณภำพภำยนอกเชื่อมโยงกับบริบทของสถำนศึกษำ จึงได้มีกำรก ำหนดกรอบแนวทำงกำรประเมิน

คุณภำพภำยนอกระดับอุดมศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดสถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ กระทรวงกลำโหม โดยให้

มีกำรพิจำรณำตำมประเด็นพิจารณาแบบปกติ 11 ประเด็น พิจารณาแบบมีเงื่อนไข 9 ประเด็น รวมเป็น 20 
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ประเด็นในการพิจารณา และขอไม่พิจารณา 12 ประเด็นเนื่องจากข้อจ ากัดของการจัดการศึกษาเฉพาะทางและไม่
ตรงกับบริบทของสถานศึกษา โดยมีข้อสรุปในกำรพิจำรณำแต่ละประเด็น ดังนี้  

 

ด้านที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรตำมพันธกิจที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
องค์ประกอบ ๑.๑ บริบทของสถำนศึกษำ (Organization Context)  ที่ตอบสนองต่อแผนยุทธศำสตร์ชำติ 

ประเด็นพิจารณา (๑) ผลกำรสังเครำะห์เชิงคุณภำพที่
สถำนศึกษำจัดท ำในเรื่องกำรด ำเนินงำนที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ภำยใต้พันธกิจหลักของสถำนศึกษำ ๔ ด้ำน และกำร
ตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นและประเทศทั้งในเชิง
ภำรกิจและเชิงพื้นท่ีเพ่ือตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงและ
ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคตตำมแผนยุทธศำสตร์
ชำติ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

กา รพิ จ า รณา  ขอ ให้ ป รั บ พันธกิ จหลั ก ข อ ง
สถานศึกษา จาก 4 ด้าน เป็น 1 ด้าน คือ การผลิต
นายทหารสัญญาบัตร 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา (๒) ผลการสังเคราะห์เชิงคุณภาพที่
สถานศึกษาจัดท าในเรื่องการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
สถาบันตามพันธกิจหลักของสถานศึกษาตามระบบหรือ
กลไกที่สถาบันก าหนดโดยน าแผนพัฒนาสถาบันไป
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่ เชื่อมโยงกับเป้าหมายของการ
พัฒนาการศึกษาของประเทศ (ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

การพิจารณา ปกต ิ
 

องค์ประกอบ ๑.๒ ผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ 

ประเด็นการพิจารณา (๓) ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรสถำนศึกษำ ตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ปกต ิ
 

ประเด็นการพิจารณา (๔) ผลกำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ
เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์กำรบริหำรสถำนศึกษำตำมแนวทำงธรร
มำภิบำล (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ปกต ิ
 

ด้านที่ ๒  คุณภำพบัณฑิต (ตรี โท) 
องค์ประกอบ ๒.๑ คุณภำพบัณฑิตปริญญำตรี 
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ประเด็นการพิจารณา (๕) กำรมีงำนท ำ หรือกำรศึกษำต่อ 
หรือประกอบ อำชีพอิสระภำยใน ๑ ปี หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา  ไม่พิจำรณำประเด็นนี้เนื่องจำกอัตรำ
กำรมีงำนท ำเกือบเป็นร้อยละร้อย 
 

ประเด็นการพิจารณา (๖) ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของผู้ ใ ช้ บัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ร ะดับ 
อุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา  ให้พิจำรณำจำกคุณลักษณะตำม 
คุณสมบัติที่กองทัพต้องกำร เช่น 
- ด้ำนกำรเป็นผู้น ำ 
- ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำร 
- คุณภำพด้ำนกำรทหำร 

ประเด็นการพิจารณา (๗) ทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต
ในศตวรรษที่ ๒๑ อำทิ ทักษะในกำรท ำงำน Hard Skill 
Soft Skill IT Literacy หรื อ  Digital Literacy จำกกำ ร
สัมภำษณ์ผู้ใช้บัณฑิตหรือผลกำรปฏิบัติที่แสดงถึงทักษะ
ดังกล่ำว (ข้อมูลเชิงคุณภำพ)    

การพิจารณา ปกต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา (๘) ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
(ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ) 
 

การพิจารณา  ให้พิจำรณำจำกกำรทดสอบ ALC 
(กำรพิจำรณำเกณฑ์ของคะแนนตั้งไว้ขั้นต่ ำที่ร้อยละ 
6๕) 

องค์ประกอบ ๒.๒ คุณภำพบัณฑิตปริญญำโท 

ประเด็นการพิจารณา (๙) ผลกำรน ำควำมรู้ และทักษะใน
วิชำชีพไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำงำนโดยใช้ควำมรู้ขั้นสูง
ในกำรปฏิบัติและพัฒนำงำนเพ่ือให้งำนหรือองค์กรเกิด
ควำม ก้ำวหน้ำในเชิงนโยบำย วิชำกำร หรือด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร โดยมีคุณภำพผลงำนเป็นที่ยอมรับเชิง
ประจักษ์ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ปกต ิ
โดยมีข้อสังเกตของวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมพูน
ควำมรู้ 

 
 
  

ประเด็นการพิจารณา (๑๐) สัดส่วนผลงำนของบัณฑิตที่
จบกำรศึกษำระดับปริญญำโทที่พัฒนำควำมเชี่ยวชำญ หรือ
กำรต่อยอดควำมรู้ที่สอดคล้องกับ ๑) แนวทำงกำรวิจัยและ
พัฒนำตำมควำมเชี่ยวชำญของสถำบัน หรือ ๒) แนว
ทำงกำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือรองรับกำรพัฒนำประเทศ    

การพิจารณา ปกติ แต่ให้ตัดเรื่องกำรประยุกต์ใช้ใน
ภำคอุตสำหกรรมออก 
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หรือ ๓) งำนวิจัยที่สำมำรถประยุกต์ใช้กับหน่ วยงำน
ภำยนอกหรือ ภำคอุตสำหกรรม (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

ประเด็นการพิจารณา (๑๑) ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
(ข้อมูลเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ปกต ิ

 
ด้านที่ ๓  คุณภาพงานวิจัย  

องค์ประกอบ ๓.๑ คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ประเด็นการพิจารณา (๑๕) สัดส่วนผลงำนวิจัยและ
ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีควำมสอดคล้องกับบริบทของ
สถำนศึกษำและตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ (ข้อมูลเชิง
คุณภำพ) 

การพิจารณา พิจำรณำแบบมีเงื่อนไข ดังนี้ 
- เสนอให้ดูเป็นโครงกำรไป 
- งำนวิจัยไม่เผยแพร่ 

โดยมีข้อสังเกต คือ อำจำรย์ท ำผลงำนวิจัยเพ่ือ
พัฒนำตนเองซึ่งจะอยู่ ในส่วนของงำนด้ำนกำร
บริหำรเป็นส่วนใหญ่ (ระดับปริญญำโทเท่ำนั้น) 

ประเด็นการพิจารณา (๑๖) สัดส่วนผลงำนวิจัยและ
ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรอ้ำงอิงจำกวำรสำร วิชำกำรที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ (Citation) (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ไม่พิจำรณำ เนื่องจำกไม่สำมำรถ
เผยแพร่ได้และเป็นข้อมูลทำงกำรทหำร 

 

ประเด็นการพิจารณา (๑๗) สัดส่วนผลงำนวิจัยและ
ผลงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับรำงวัล หรือทุนวิจัยจำกหน่วยงำน
ภำยนอกในระดับชำติ หรือนำนำชำติ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ไม่พิจำรณำ เนื่องจำกส่วนใหญ่ใช้ทุน
วิจัยจำกหน่วยงำนภำยในเท่ำนั้น 

องค์ประกอบ ๓.๒  คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม 

ประเด็นการพิจารณา (๑๘) สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่มีควำมสอดคล้องกับ
บริบทของสถำนศึกษำ ก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ มี
สิ่ง ประดิษฐ์คิดค้นที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศ (ข้อมูล
เชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา  พิจำรณำจำกงำนวิจัยและพัฒนำ
ทำงกำรทหำร (ระดับปริญญำโทเท่ำนั้น) 

 

ประเด็นการพิจารณา (๑๙) สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมจนมีกำรจดทะเบียน
ผลงำนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง อำทิ กำรจดสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ อนุสิทธิบัตร เป็นต้น (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ไม่พิจำรณำ เนื่องจำกไม่กำรจด
ทะเบียนผลงำน หรือกำรจดสิทธิบัตรในผลงำนทำง
กำรทหำร 
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ประเด็นการพิจารณา (๒๐) สัดส่วนผลงำนวิจัยเชิง
ประยุกต์และกำรพัฒนำนวัตกรรมที่ สำมำรถน ำมำ
ประยุกต์ใช้ หรือได้ทุนวิจัยพัฒนำต่อยอดจำกหน่วยงำน
ภำยนอก (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

 

การพิจารณา ไม่พิจำรณำ เนื่องจำกทุนวิจัยรับจำก
หน่วยงำนภำยในเท่ำนั้น 

ด้านที่ ๔  ผลของกำรบริกำรวิชำกำร 
องค์ประกอบ ๔.๑ ผลของกำรบริกำรวิชำกำรสู่สำธำรณะ (Public Service) 

ประเด็นการพิจารณา (๒๑) ผลกำรประเมินงำนบริกำร
วิชำกำรของผู้รับบริกำรที่สำมำรถน ำไป ใช้ในกำรพัฒนำ
หรือประยุกต์ใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งได้ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ให้พิจำรณำจำกกำรอบรมควำมรู้
เรื่องวินัยและกำรบริกำรชุมชน 

 

ประเด็นการพิจารณา (๒๒) ผลกำรบริกำรวิชำกำรที่
สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value) แก่ผู้รับบริกำร ชุมชน และ
สังคมได้ โดยสำมำรถน ำผลจำกกำรบริกำรวิชำกำรไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม เป็นผลกระทบเชิงบวกในวง
กว้ำง (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ให้พิจำรณำจำกโครงกำรบริกำร
ชุมชน 

 

ประเด็นการพิจารณา (๒๓) ผลควำมพึงพอใจของ
ผู้รับบริกำรต่อกำรให้บริกำรวิชำกำรของสถำนศึกษำโดย
ค ำนึงถึงกำรใช้นวัตกรรมเ พ่ือตอบโจทย์กำร พัฒนำ
สนับสนุนให้ชุมชนสร้ำงสังคมคุณภำพ รองรับโอกำสและ
ควำมท้ำทำยในอนำคต (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ปกต ิ

 

 

 

องค์ประกอบ ๔.๒ ผลของกำรบริกำรวิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service) 

ประเด็นการพิจารณา (๒๔) ผลกำรประเมินงำนบริกำร
วิชำกำรจำกหน่วยงำนที่ร้องขอสำมำรถท ำให้เกิดประโยชน์
ได้จริง (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ไม่ พิจำรณำ เนื่องจำกกิจกรรม
เปลี่ยนแปลงไปตำมนโยบำย 

 

ประเด็นการพิจารณา (๒๕) ผลงำนบริกำรวิชำกำร
สำมำรถสร้ำงคุณค่ำ (Value) โดยพิจำรณำจำกผลที่คำดว่ำ
จะได้รับจำกผลกำรบริกำรวิชำกำรนั้น ๆ 

การพิจารณา ไม่พิจำรณำ เนื่องจำกไม่สำมำรถคำด
กำรถึงผลที่จะได้รับจำกกำรบริกำรวิชำกำรได้ 
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ประเด็นการพิจารณา (๒๖) ผลกำรประเมินกำรบริกำร
วิชำกำรแบบเฉพำะ (Specific Service) โดยคณะกรรมกำร
วิชำกำรของสถำนศึกษำ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ไม่พิจำรณำ เนื่องจำกไม่มีกำรบริกำร
วิชำกำรแบบเฉพำะ 

ด้านที่ ๕  ผลของกำรประกันคุณภำพภำยใน 

องค์ประกอบ ๕.๑ ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภำพภำยใน 

ประเด็นการพิจารณา (๒๗) ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน 
(IQA) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำ 
สำมำรถน ำไปปรับปรุงพัฒนำและเป็นส่วนหนึ่งของกำร
บริหำรสถำนศึกษำได้ (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ปกต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา (๒๘) ผลกำรประกันคุณภำพภำยใน 
(IQA) จำกกำรด ำเนินกำรประกันภำยในโดยสถำนศึกษำ 
(ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ปกต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา (๒๙) ผลของกำรบริหำรงำนประกัน
คุณภำพภำยใน (IQA) ที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนให้
เกิดวัฒนธรรมคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ (ข้อมูลเชิง
คุณภำพ) 

การพิจารณา ปกต ิ

 

องค์ประกอบ ๕.๒ ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถำนศึกษำ 

ประเด็นการพิจารณา (๓๐) ผลของกำรน ำผลกำรประเมิน
คุณภำพหลักสูตรไปใช้ปรับปรุง พัฒนำ และบริหำรจัดกำร 
(ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ปกต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา (๓๑) หลักสูตรได้รับกำรรับทรำบ
จำกหน่วยงำนต้นสังกัด หรือกำรรับรองจำกสภำวิชำชีพ 
(กรณีมีสภำวิชำชีพ) (ข้อมูลเชิงคุณภำพ) 

การพิจารณา ปกต ิ

 

ประเด็นการพิจารณา (๓๒) หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำก
องค์กรรับรองคุณภำพในระดับนำนำชำติ( International 
Accreditation Bodies)  (ถ้ำมี) (ข้อมูลเชิงปริมำณและ
คุณภำพ) 

การพิจารณา ไม่พิจำรณำ เนื่องจำกไม่มีหลักสูตรที่
ได้กำรรับรองคุณภำพในระดับนำนำชำติ 
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๒. การประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards) 

  เจตนารมณ์ของการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (Challenging Standards) เป็นกำรประเมิน 
ที่มุ่งส่งเสริมศักยภำพของสถำนศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ และกระตุ้นให้เกิดผลกระทบต่อกำรยกระดับคุณภำพ
สถำนศึกษำสู่ระดับชำติและสำกล ตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ภำยในบริบท ศักยภำพและควำม
เชี่ยวชำญของสถำนศึกษำ 

 กำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย เป็นกำรประเมินเพ่ือส่งเสริมกำรยกระดับคุณภำพของสถำนศึกษำ 
สู่สำกล ซึ่งควำมท้ำทำยดังกล่ำวเป็นกำรท้ำทำยควำมสำมำรถสู่ควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำ เพ่ือสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน โดยสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำมีโอกำสเลือก
ควำมท้ำทำยได้ตำมศักยภำพ  

 สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำที่ประสงค์ขอรับกำรประเมินคุณภำพระดับท้ำทำย สำมำรถเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนมำยัง สมศ. โดยหลักฐำนที่ต้องกำร คือ ๑) กำรได้รับควำมเห็นชอบจำกสภำสถำบัน ๒) มำตรฐำนกำร
ด ำเนินงำนระดับท้ำทำย C1 – C3 ของสถำนศึกษำ และ ๓) ผลกำรด ำเนินงำน  

  ส าหรับการประเมินคุณภาพระดับท้าทาย (ระดับ C1-C3) เป็นการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพของ
สถานศึกษาสู่สากล (ตามสมัครใจที่สถาบันแสดงความจ านงให้ สมศ. ประเมิน) ความท้าทายดังกล่าวเป็นการ
ท้าทายความสามารถสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างย่ังยืน ดังนี้ 
   

ระดับ ความท้าทาย ค าอธิบาย 
C3 World Class 

 
สถำนศึกษำมผีลกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับโลกอยู่ในอันดับ ๒๕๐ อันดับแรก 
ของกำรจัดอันดับสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำในระดับนำนำชำติ  หรือมีบุคลำกร
ประจ ำในสถำนศึกษำที่มีชื่อเสียงทำงวิชำกำรระดับโลก 

 

C2 International 
/ Regional  

Class 
 

 

สถำนศึกษำมีหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและกำรให้บริกำรกำรศึกษำที่ตอบสนอง
ควำมต้องกำรของบริบทเชิงพ้ืนที่ ระดับนำนำชำติ และระดับภูมิภำค เช่น กลุ่ม
อำเซียน อำทิ กำรศึกษำข้ำมพรมแดน (Cross border Education) กำรเคลื่อนย้ำย
ผู้เรียน (Student Mobility) กำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อควำมหลำกหลำย 
(Multicultural Education) รวมถึงกำรมีงำนท ำในกลุ่มภูมิภำคอำเซียน 
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C1 National/ 
Local 
Class 

 

สถำนศึกษำเป็นองค์กรที่มีควำมเชี่ยวชำญเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนประเทศ 
มุ่งเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ที่มีคุณภำพและมีประสิทธิผล รวมถึงมีกำรใช้
เครือข่ำยกำรเป็นมหำวิทยำลัยพี่เลี้ยงในกำรวิจัยและพัฒนำเพื่อให้เกิดควำมรู้
และนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่งผลถึงเศรษฐกิจและสังคมในระดับท้องถิ่น และ
ระดับชำติ เช่น ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand 4.0) 

 

 

หมายเหตุ รำยละเอียดในกำรพิจำรณำ ให้ใช้คู่มือกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๓) ระดับอุดมศึกษำ ประกอบ 

 

 ด้านการอาชีวศึกษา  (๒ ด้าน  ๓ องค์ประกอบ  ๙ ประเด็นพิจารณา) 

 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ด้านการอาชีวศึกษา มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการ

อาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคล้องกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาระดับต่ ากว่า

ปริญญาตรี (สายวิชาชีพ) สังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม ควรค านึงถึง

ขนาดของสถานศึกษาเป็นส าคัญ เนื่องจากมีขนาดสถานศึกษาที่หลากหลาย 

๒) ปรับภาษาท่ีใช้ให้เป็นภาษาและศัพท์ทางทหาร 

๓) มีนิยามศัพท์เฉพาะ เช่น “ชุมชน” ในบริบทของกระทรวงกลาโหม มีความแตกต่างจากบริบทของ               

สอศ. 

๔) เน้นการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมทุกแห่ง  เพ่ือให้ผลประเมินที่น่าเชื่อถือ โดยพิจารณาจากหลักฐานเชิง

ประจักษ์ 

๕) เพ่ิมประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะทางทหาร เช่น 

คุณลักษณะทางทหารที่ดี  คุณลักษณะผู้น าทางทหาร  ความรู้ทางวิชาการทหาร  ทักษะทางทหาร ที่สอดคล้องตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความต้องการของกระทรวงกลาโหม  

๖) คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา ควรประเมินทั้ง “ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้เรียน” 
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๗) อัตราส่วนครู : ผู้เรียน ขึ้นอยู่กับนโยบายความต้องการด้านก าลังทหาร ซึ่งจะอยู่ที่อัตราส่วน 

 ๑:๔๐-๔๕ 

๘) บริบทสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมยังไปไม่ถึงระดับนานาชาติ จึงควรปรับค าว่า “ทั้งในและ

ต่างประเทศ”  เป็น “ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ” 

๙) สถานศึกษาอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงกลาโหม ไม่เน้นงานวิจัย แต่เน้นการผลิตก าลังคนที่มี

คุณลักษณะทางทหารเข้าสู่กองทัพ 

๑๐) หน่วยงานต้นสังกัดควรเสนอขอรับการประเมินตามเกณฑ์ท้าทาย (Challenging Standards) เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของกองทัพ  

 

หมายเหตุ รำยละเอียดในกำรพิจำรณำ ให้ใช้คู่มือกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๓) ด้ำนกำรอำชีวศึกษำ ประกอบ 

 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความสอดคล้องกับ

กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ทั้งนี้  ส านักงานได้น าเสนอสรุปผลการประชุมต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพศ.) ในการประชุมครั้งที่  ๙/๒๕๖๑ วันที่  ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๑  ซึ่งที่ประชุมมี

รับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่า เนื่องจากกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ได้ด าเนินการเสร็จสิ้น

แล้ว และสามารถใช้ได้กับทุกสังกัด ตามบริบทเฉพาะของสถานศึกษา ซึ่งมีเพียงระบบเดียวที่สามารถยืดหยุ่นได้ตาม

บริบทของสถานศึกษา ไม่ใช่ one size fit all  จึงไม่จ าเป็นต้องมีการปรับแก้ 

 

หมายเหตุ รำยละเอียดในกำรพิจำรณำ ให้ใช้คู่มือกรอบแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๓) ระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ประกอบ 
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ภาคผนวก  
-------------------------------------------------- 

 

คณะท างานพัฒนากรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 

 
 ผู้แทนกรรมการพัฒนาระบบการประเ มินคุณภาพการศึกษา สมศ. และผู้ทรงคุณวุฒิจาก

กระทรวงกลาโหม  
 
๑. ดร.วราภรณ์  สีหนาท   กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา  
                                                    ระดับอุดมศึกษา (กพอ.)  
๒. ผศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน  กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา  
                                                    ระดับอุดมศึกษา (กพอ.)  
๓. รศ.ดร.อัคครัตน์ พูลกระจ่าง  กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา  
                                                    ด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.)  
๔. ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก   กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา  
                                                    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพพ.)  
๕. ดร.สุทธิพร  สัจพันโรจน์    กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา  
                                                    ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (กพพ.)  
๖. พลตรี สมควร  สาคร     รองเสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/หัวหน้าคณะ  
๗. พลโท สุรัต  แสงสว่างด ารง   ที่ปรึกษาเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก   
๘. พันเอก ป๋อง  ค าอาจ   นายทหารปฏิบัติการประจ าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
     /อนุกรรมการ ( สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)    
๙. พันเอก ทองค า  ชุมพล  ผู้อ านวยการกองวิศวกรรมสรรพาวุธ ส่วนการศึกษา        

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า/อนุกรรมการ 
๑๐. นาวาอากาศเอก วิพล  สุขวิลัย  อนุกรรมการ ( สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)    
๑๑. นาวาเอก นเรศ  เพ็ชรนิน รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ/อนุกรรมการ                     

(สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)   
๑๒. นาวาอากาศเอกหญิง อัชรี  เอกโทชุน  อนุกรรมการ ( สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)   
๑๓. นาวาอากาศเอก ณชพล  เจียมทอง     อนุกรรมการ ( สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)   
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๑๔. พันเอกหญิง ฐานีย์  บุญสิลา             ผู้อ านวยการกองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร 
กองบัญชาการ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/อนุกรรมการ
และเลขานุการ ( สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ)   

 ผู้บริหารและนักวิชาการ สมศ. 
๑. รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ  ผู้อ านวยการ สมศ. 
๒. นางขนิษฐา จรูญชนม์   รองผู้อ านวยการ สมศ. 
๓. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ  รองผู้อ านวยการ สมศ. 
๔. นางสาวมาลัย  ศรีศิริรุ่งโรจน์  หัวหน้าส านักพัฒนาและส่งเสริม 
๕. นางสาวนภาภร ส่งแสง  หัวหน้าส านักประเมินและรับรอง 
๖. นายกีรติ ฆารเจริญ   หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรอง 

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 
๗. นายณัฐพล ธิตินานันทกูล  หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรอง 

สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 
๘. ดร.สุชญา สังข์จรูญ   หัวหน้าภารกิจประเมินและรับรอง 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๙. นางสาวกมลสิริ  บูรณะศิริ  นักวิชาการภารกิจพัฒนาระบบการประเมิน 
๑๐. นายชัยมงคล พุกสุวรรณ  นักวิชาการภารกิจพัฒนาระบบการประเมิน 
๑๑. นายพันธ์ชิด ธรรมพิชัย  นักวิชาการภารกิจพัฒนาระบบการประเมิน 
๑๒. นางสาวศรัญญา รณศิริ  นักวิชาการภารกิจประเมินและรับรอง 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๑๓. นางสาวจันทร์จิรา อินทนาคม  นักวิชาการภารกิจประเมินและรับรอง 

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
๑๔. นางสาวปภาวี โดนสันเทียะ  นักวิชาการภารกิจประเมินและรับรอง 

สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา 
๑๕. นายทินกฤต อรรถโกวิทธาตรี  นักวิชาการภารกิจประเมินและรับรอง 

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 
                                                                        


