
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา 
สถาบันการศึกษา ของ ทบ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

สถาบันการศึกษา มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวน
มาตรฐาน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

๑. รร.จปร. มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ รร.จปร. ๕ ๒๕ 

๒. วพม. มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ วพม. ๔ ๑๗ 

๓. วพบ. องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา วพบ. 

๙ ๒๔ 

๔. วทบ. มาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษาของ วทบ. 4 10 

๕. รร.สธ.ทบ. 
หลักสูตร ศศ.ม. (ความมั่นคง) 

 
- กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพส าหรับสถานศึกษา  

สังกัดกระทรวงกลาโหม ระดับปริญญาโทขึ้นไป 
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มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ รร.จปร. 
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ รร.จปร. ประกอบด้วย มาตรฐานคุณภาพ 5 มาตรฐาน ๒๕ ตัวบ่งชี ้

มาตรฐานคุณภาพและตัวบ่งชี้ น้้าหนัก จ้านวน
ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนและคุณภาพบัณฑิต 
1.1 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 
1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ 
1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
1.5 1มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน) 

25 5 

มาตรฐานที่ 2   คุณภาพครู อาจารย์ 
2.1 ครู/อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 
2.2 ครู/อาจารย์ทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้น า 
     ที่มีคุณภาพ       
2.3 ครู/อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 
2.4 ครู/อาจารย์มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์ 
2.5 ครู/อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ 
2.6 ครู/อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 

30 6 

มาตรฐานที่ 3   คุณภาพหลักสูตร 
3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
3.4 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
3.5 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้น า 
3.6 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

30 6 

มาตรฐานที่ 4   การบริหารจัดการ 
4.1 เอกลักษณ์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
4.2 การด าเนินงานของสภาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และคณะกรรมการ 
     บริหารฯ 
4.3 การบริหารความเสี่ยง 
4.4 การบริการวิชาการ/วิชาชีพ ต่อ สถาบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ  
4.5 การส่งเสริมสนับสนุนท านบุ ารุงศิลปะ วฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
      ทางทหาร 
4.6 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

30 6 

 

 



มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ รร.จปร. (ต่อ) 

มาตรฐานคุณภาพ และตัวบ่งช้ี น้้าหนัก จ้านวน
ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 5   การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
5.2 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ภายใน 

10 2 

รวมมาตรฐานด้านที่ 1-5 125 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ วพบ. 
องค์ประกอบคุณภาพ  9 มาตรฐาน 24 ตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ คะแนน จ้านวน
ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ ปริญญาเอก 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่ง ทางวิชาการ 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

25 5 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

15 3 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

5 1 

องค์ประกอบที่ 4 การท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

5 1 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ ติดตาม ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
     และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

15 3 

องค์ประกอบท่ี 6 การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น้า 
6.1 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตผู้น าทางทหารที่เหมาะสมกับ 
     สภาวะปัจจุบันและสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ  
6.2 การบริหารจัดการครู/อาจารย์วิชาทหาร ครูทหาร ครูฝึก ครูปกครอง และ 
     นายทหารปกครอง 
6.3 ประสิทธิผลของการฝึกภาคปฏิบัติหรือภาคสนาม 
6.4 ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษา 
6.5 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ 

25 5 

องค์ประกอบท่ี 7 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
7.1 ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 
7.2 การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
     การศึกษาภายใน 

10 2 

 

 



มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ วพบ. (ต่อ) 

องค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ คะแนน จ้านวน
ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบท่ี 8 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
8.1 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
8.2 เอกลักษณ์สถานศึกษา 

10 2 

องค์ประกอบท่ี 9 มาตรการส่งเสริม 
9.1 มาตรการส่งเสริมภายในสถานศึกษา 
9.2 มาตรการส่งเสริมภายนอกสถาบัน 

10 2 

รวม 120 24 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ รร.สธ.ทบ.(ระดับ ปริญญาโท)  
ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน7 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ คะแนน จ้านวน
ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต 
1.1 คุณภาพบัณฑิตปริญญาโทข้ึนไป 

5 1 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการศึกษา 
1.1 บริบทของสถานศึกษา (Organization Context) ที่ตอบสนองต่อ 
      แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
1.2 ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานด้านการบริหารสถานศึกษา   

10 2 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพงานวิจัย 
1.1 คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   
1.2 คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม 

10 2 

มาตรฐานที ่4 ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ 
4.1 ผลสัมฤทธิ์ระบบประกันคุณภาพภายใน 
4.2 ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรทั้งหมดของสถานศึกษา   

10 2 

รวม 35 7 
  
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ วทบ. 
ประกอบด้วย  4 มาตรฐาน 10 ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน และตัวบ่งชี้ คะแนน จ้านวน
ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ 1.1. การบริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.2 ผลการบริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.3 การพัฒนาสถานศึกษาให้มีความโดดเด่นหรือมีเอกลักษณ์ 

30 3 

มาตรฐานที่ 2 คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 2.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ 2.2 ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 2.3 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

30 3 

มาตรฐานที่ 3 คุณภาพครู อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริหารและพัฒนาครู อาจารย์  
ตัวบ่งชี้ 3.1 ครู อาจารย์มีคุณภาพตามมาตรฐานครูทหารบก 

20 2 

มาตรฐานที่ 4 คุณภาพผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 4.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะทางทหารตามที่กองทัพบกต้องการ 

20 2 

รวม 110 11 
 

 


