










































































 

                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    สปค.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.      

ที ่ กห ๐๔๔๘.๑๘.๘ /สปค.                             วันที ่             ต.ค. ๕๙ 

เรื่อง การก าหนดแผนงานและโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

เรียน รอง ผบ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ./หน.สปค.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. 

อ้างถึง  ๑. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ  
              (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย - แผนงานและโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี  ๒๕๖๐          จ านวน  ๑   ฉบับ                                                 
  ๑. สปค.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. ได้ก าหนดแผนงานและโครงการการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี  ๒๕๖๐  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.สุนัขทหาร 
ศสท.กส.ทบ.  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง  
 ๒.  ข้อเสนอ  เห็นควรด าเนินการดังนี้.- 
  ๒.๑  กรุณาอนุมัตแิผนงานและโครงการการประกันคุณภาพการศึกษา ปี ๒๕๖๐ 
  ๒.๒ แจกจ่ายแผนงานและโครงการ ฯ ให้เจ้าหน้าที่ตัวบ่งชี้และผู้เกี่ยวข้องทราบ  
  ๒.๓ เจ้าหน้าที่ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๕ เก็บหลักฐาน 
 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาและพิจารณา  หากเห็นเป็นการสมควรกรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๒ 
และลงนามในสิ่งที่ส่งมาด้วย   
     
   
                                                                      พ.ท.   
                                                                                                 ( โกศล    การินทร์รัตน์ ) 
                                                                                        นายทหารควบคุมโครงการ 
                  
- อนุมัติตามเสนอในข้อ ๒ 
- ลงนามแล้ว 
                         พ.อ.  
                         (สุรพงษ์    สิริสิทธินันท์) 
    รอง.ผบ.รร.สุนัขทหาร ศสท.ฯ/รอง หน.สปค.รร.สุนัขทหาร ศสท.ฯ 
                                                  ต.ค.๕๙ 

 

 

 

 



 
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
ปีการศึกษา 2560 

---------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 
 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินงานด้านการการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนสุนัขทหาร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงาน / โครงการ และบรรลุผลส าเร็จตาม ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของโรงเรียน  โดยมีการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการด าเนินงาน ให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน
ต่างตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้สามารถปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะท าให้เกิด
ระบบและกลไกในการด าเนินงานประกันคุณภาพที่เข้มแข็งต่อไป ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล งาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานต่อไป 
 จากนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ .ศ.2560–2564 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 โรงเรียนสุนัขทหาร ฯ ในฐานะเป็น 
รร.เหล่าสายวิทยาการของ ทบ. แขนงหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่ต้องท าให้นโยบายและแผนพัฒนากองทัพบก ปี  2550–
2554 เห็นผลเป็นรูปธรรม โรงเรียนสุนัขทหารฯ จึงจัดท า แผนการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/แผนพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับการอบรมน าไปเป็นกรอบการปฏิบัติ อันจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้ โดย
ยึดถือนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพบก พ .ศ.2560–2564 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 เป็นหลักและแนวทางการปฏิบัติ 
2.วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือสร้างระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถเป็น
แหล่งค้นคว้า เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ต่อไป 
 2.เพ่ือให้บุคลากรภายใน รร.สุนัขทหารฯ  มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วย อย่างถูกต้อง และชัดเจน 
 3.เพ่ือให้บุคลากรภายใน รร.สุนัขทหารฯ  มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในหน่วย อย่างถูกต้องชัดเจน ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 
 4.เพ่ือให้แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย สามารถ
ด าเนินการส าเร็จสอดคล้อง ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วย 
3.เป้าหมาย 
 1. บุคลากรภายในหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยได้อย่างถูกต้องชัดเจน ในระดับ 80 % ขึ้นไป 
 2. บุคลากรภายในหน่วยที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วย อย่างถูกต้องชัดเจน ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ในระดับ 80 %  
 3. แผนงาน / โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย (ทุกตัวบ่งชี้) สามารถ
ด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ในระดับ 80 %  
4.โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 

- โครงการเผยแพร่ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา 
 5.ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 - ตลอดปีงบประมาณ 2560 ตามนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.2560 – 2564 
6.งบประมาณ 
 - งบประมาณสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2560 
 
 



 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.1 บุคลากรภายในหน่วยทุกนาย มีความรู้ความเข้าเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วย อย่างถูกต้องชัดเจน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. ต่อไป 

1.2 บุคลากรภายในหน่วยทุกนาย มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วย อย่างถูกต้องชัดเจน ตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดระบบกลไกด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. ที่มีความเข้มแข็ง มีมาตรฐาน ตามนโยบายของ ทบ . 
ต่อไป  

1.3 การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้มาตรฐาน จะช่วยส่งเสริม แผนงาน/ โครงการ 
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย (ทุกตัวบ่งชี้ สามารถด าเนินการส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ได ้
8.การติดตามและประเมินผล  
 1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  

๑. พ.ท.โกศล    การินทร์รัตน์ 
๒. ส.อ.วิชัย      สีหาบุตร   

 1.2 การติดตามและประเมินผล 
     1.2.1 มีการติดตามประเมินผลโดยใช้ แบบทดสอบความรู้ด้านการประกันคุณภาพศึกษาของก าลังพล  
แบบประเมินโครงการ รวมทั้งประเมินผลโดยคณะกรรมการของหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น 

    1.2.2 มีการน าผลการประเมินมาสรุปผล โดยคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง และร่วมกันประชุมเพ่ือ
หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาในด าเนินการครั้งต่อไป  
 

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

                  ส.อ.                       ผู้รับผิดชอบ 
     ( วิชัย   สีหาบุตร ) 

               เจ้าหน้าที่ตัวบ่งชี้ 7.5 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ      สปค.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.               
ที่  กห ๐๔๔๘.๑๘.๘/สปค.                               วนัที่            ม.ค. ๖๐            
เร่ือง  รายงานผลการประเมินโครงการเผยแพร่ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา 

เรียน รอง ผบ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ./หน.สปค.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. 

  ๑. สปค.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.ได้ด าเนินประเมินโครงการเผยแพร่ความรู้งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ  รร.สุนัขทหาร ศสท.ฯ ประจ าปี ๒๕๖๐  ตามรายละเอียดดังนี้.- 
                       - ผู้ท าการประเมิน     ๒๐  นาย 
  ๑.๑  ดีเลิศ    คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๕๐  
  ๑.๒  ดีมาก   คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๐ 
   ๑.๓  ดี         คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐ 
   ๑.๔  พอใช้    คิดเป็นร้อยละ - 
   ๑.๕  ปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ - 
 ๒ . จากการประเมินการด าเนินของคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาของ           
รร.สุนัขทหาร ศสท.ฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ท าให้บุคลกรของหน่วยได้รับค าแนะน าความรู้ในการด าเนินงาน 
ซึ่งจะท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ  รร.สุนัขทหาร ศสท.ฯ ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้น 
 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา 
 
         
                                                                           พ.ท. 
                                                                                  ( โกศล     การินทร์รัตน์ ) 
                                                                              นายทหารควบคุมมาตรฐานที่ ๗ 
                                                                            
 
- ทราบ 
- ให้เจ้าหน้าทีต่ัวบ่งชี้ สปค.รร.สุนัขทหารฯ ทราบด้วย 

                       พ.อ. 

          ( สุรพงษ์    สิริสิทธินันท์ ) 
              รอง ผบ.รร.สุนัขทหาร ศสท.ฯ/หน.สปค.รร.สุนัขทหาร ศสท.ฯ 

                                             ม.ค.๖๐ 



 

โครงการเผยแพร่ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา 
สปค.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. 

 
๑. ชื่อโครงการ  โครงการเผยแพร่ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. หลักการและเหตุผล   
       ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการด าเนินงานด้านการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ของโรงเรียนสุนัขทหาร เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนงาน/โครงการ และบรรลุผลส าเร็จตาม ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ของโรงเรียน โดยมีการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการด าเนินงานให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียน ต่าง
ตระหนักถึง 
หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยให้สามารถปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่คุณภาพ  ซึ่งจะท าให้เกิดระบบและ
กลไกในการ 
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้มแข็งต่อไป ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานต่อไป 
 จากนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ดังนั้น โรงเรียนสุนัขทหาร ฯ 
ในฐานะเป็น รร.เหล่าสายวิทยาการของ ทบ. ซึ่งมีหน้าที่ต้องท าให้นโยบายและแผนพัฒนา ทบ. ปี ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ เห็นผลเป็นรูปธรรม โรงเรียนสุนัขทหารฯ ได้จัดท า โครงการประชาสัมพันธ์หลักการ แนวคิด และ
วิธีการท างานการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับการอบรมน าไปเป็นกรอบการปฏิบัติ อันจะ
ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  
๓. วัตถุประสงค ์  
   ๑.เพ่ือให้ความรู้กับก าลังพล รร.สุนัขทหาร ฯ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒.เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพไปปรับปรุงพัฒนาได้ 
๔. เป้าหมาย  
   ก าลังพล รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. 
๕. สถานที ่   
       ห้องเรียน  รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. 
๖. ระยะเวลา   
        ตั้งแต่  ๕ ม.ค.๖๐  
๗. ผู้เข้าร่วมโครงการ    
        ก าลังพล รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. 
๘. งบประมาณ งบประมาณสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี ๒๕๖๐ 
๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
 ๑. พ.ท.โกศล    การินทร์รัตน์ 
     ๒. ส.อ.วชิัย      สีหาบุตร   
 
 



 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
    -ก าลังพลของ รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.มีความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
และมีความสามารถด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ   
๑๑. การติดตามและการประเมินผล 
  ๑๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินโครงการ ดังนี้.- 
    ๑๑.๑.๑  พ.อ.สุรพงษ์ สิริสิทธินันท์  ประธานกรรมการ 
   ๑๑.๑.๒  ร.อ.อ าพล บ ารุงไทย       กรรมการ 
  ๑๑.๑.๓  ร.อ.สุรชาติ ตะไลกลาง    กรรมการ 
  ๑๑.๑.๔  ร.ท.สมุทร แผลงสูงเนิน    กรรมการ/เลขานุการ 
 ๑๑.๒ ให้คณะกรรมการประเมินโครงการรายงานผลการประเมินให้ หน.สปค.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. 
ทราบ   เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป 

1๑.๓ มีประเมินผลโดยใช้  แบบทดสอบความรู้ด้านการประกันคุณภาพศึกษาของก าลังพล แบบประเมิน
โครงการ รวมทั้งประเมินผลโดยคณะกรรมการของหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น 
 
 
                                                                               พ.ท. 
                                                                                    (โกศล    การินทร์รัตน์) 
                                                                                   นายทหารควบคุมโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ.        (โทร. ๒๙๐๒๙)            

ที ่ กห ๐๔๔๘.๑๘.๘ /   วันที ่ เม.ย. ๖๐ 

เรื่อง   แผนแมบ่ทการพัฒนาการศึกษาของ รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

เรียน   ผบ.ศสท.กส.ทบ. 

อ้างถึง  ๑. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ  
              (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 ๒. นโยบายการศึกษาของ ทบ. พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างแผนแม่บท       จ านวน ๑ เล่ม  

  ๑. ตามอ้างถึง ๑ และ ๒ ก าหนดให้สถานศึกษาต่างๆ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
พัฒนาองค์กรเพ่ือเป็นไปตาม “มาตรฐานการศึกษา” และ “การประกันคุณภาพภายใน” เพ่ือให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยในระดับสากล นั้น 

 ๒. บัดนี้ รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. ได้ด าเนินการปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาการศึกษาของ 
รร.สท.ศสท.ฯ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว   

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 

 พ.อ. 
  ( สุรพงษ์   สิริสิทธินันท์ ) 
                    รอง ผบ.รร.สุนัขทหาร ศสท.กส.ทบ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self  Assessment  Report )   

ของ 
โรงเรียนสุนัขทหาร ศูนย์การสุนัขทหาร  

กรมการสัตว์ทหารบก 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 
   ( ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๙  -  ๓๐  กันยายน  

๒๕๖๐) 
เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน 

  

๑๓  กุมภาพันธ์   ๒๕๖๑ 
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