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เล่ม   ๑๓๓   ตอนพิเศษ   ๒๕๘   ง             ราชกิจจานุเบกษา                       ๑๔   พฤศจิกายน   ๒๕๕๙  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา    

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง    
พ.ศ.  ๒๕๕๙  

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

 โดย ท่ี เห็น เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานการอาชีวศึกษา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ               
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงให้ เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงให้ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ          
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๕  เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา            
ลงวันท่ี  ๔  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  
การอาชีวศึกษา  ตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี  ๗/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  จึงออกประกาศ       
ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง          
พ .ศ.๒๕๕๙  เพื่ อ ให้หน่ วยงาน ต้นสังกัดและสถาน ศึกษาท่ี เปิ ดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  ใช้เป็นเกณฑ์ในการส่ง เสริม  การกํากับดูแล  การตรวจสอบ           
การประเมินผล  และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้  

            ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
  
                                                 ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
                                                            พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  
                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.๒๕๕๙  
แนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
-------------------------------------------------------------  

  มาตรฐานการอาชีวศึกษา  หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และ   
มาตรฐานในการจัดการอาชีวศึกษาท่ีพึ งประสงค์ เพื่ อ ใช้เป็น เกณฑ์ ในการส่งเสริม การกํ ากับดูแล                
การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษา   
 มาตรฐานการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชั้นสูง พ.ศ.๒๕๕๙  เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท่ีเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ                 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ประกอบด้วยมาตรฐาน ๔ ด้าน จํานวน ๑๔ ตัวบ่งช้ี ดังนี้ คือ   

 มาตรฐานที่ ๑  ด้านผลการจัดการศึกษา  ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม       
ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตร   
ในแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน เป็นท่ีพึงพอใจของตลาดแรงงาน และมีสัดส่วนผู้สําเร็จการศึกษา 
เทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑ์ท่ีกําหนด จํานวน ๒ ตัวบ่งช้ี คือ   
       ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๑ ระดับความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา   
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๑.๒ ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษาเทียบกับจํานวนผู้เข้าเรียน  

  มาตรฐานที่  ๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา   สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา              
ตามแนวทางสถานศึกษาคุณธรรม และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด มีการบริหารจัดการทรัพยากรของ 
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม                
สถานประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา           
ทุกระดับ จํานวน ๖ ตัวบ่งช้ี คือ   
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา 
                                        คุณธรรม   
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๒ ระดับคุณภาพในการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของหน่วยงานต้นสังกัด   
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๓ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร   
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๔ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน     
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๕ ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคารสถานท่ี ด้านครุภัณฑ์ 
                                        และด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ   
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๒.๖ ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา   

 มาตรฐานที่ ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  สถานศึกษาจัดการเรียน     
การสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย  
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของแต่ละหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน  กํ ากับ ดูแล                  
ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชา หรือกําหนดรายวิชาใหม่ 
หรือกลุ่มวิชาเพิ่ มเติมให้ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของตลาดแรงงาน            
จํานวน ๔ ตัวบ่งช้ี คือ    
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๑ ระดับคุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา   
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา    
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๓ ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา    
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๓.๔ ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร   



 
  มาตรฐานที่ ๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในและดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาประกอบด้วยการประเมิน 
คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จํานวน ๒ ตัวบ่งช้ี คือ   
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๑ ระดับคุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน   
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๔.๒ ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ีมีการพัฒนา  

   ท้ังนี้  ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ภายในการอาชีวศึกษากําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม 

(ระดับอาชีวศึกษา) 
 

➢ ด้านที่ ๑  คณุภาพของผู้เรียน 
ผู้สําเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความเป็นผู้นําทางทหารและ

ทักษะทางทหาร ตามความต้องการของกระทรวงกลาโหม มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
ของหลักสูตรแต่ละระดับและแต่ละสาขาวิชา สาขางาน มีทักษะท่ีจําเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี     (3Rs 8Cs) 
ตามแผนการผลิตกําลังพลของหน่วยต้นสังกัด โดยสรุปคือ 

ระดับอาชีวศึกษา (3Rs 8Cs) และคุณลักษณพึงประสงค์ของนายทหารประทวนที่
กระทรวงกลาโหม/กองทัพเรือต้องการ 

ประเด็นท่ี ๑.๑ : ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกศึกษาท่ีตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพเรือ  
สถานศึกษามีการตรวจวัดระดับคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาหลังเสร็จส้ินกระบวนการฝึกศึกษา

ท้ังหลักสูตร โดยเทียบกับเป้าหมายคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษาท่ีสถานศึกษากําหนดไว้ในหลักสูตร มาตรฐาน
วิชาชีพในแต่ละสาขา และเป้าหมายอื่น ๆ ท่ีกําหนดไว้ในคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ 
สถานศึกษาควรกําหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีประกอบด้วย  

๑. ด้านคุณลักษณะทหารท่ีดี มีสมรรถภาพร่างกายท่ีดี มีคุณลักษณะผู้นําทางทหารและทักษะทาง
ทหาร ตามความต้องการของกระทรวงกลาโหม มีระเบียบวินัย มีความอดทนอดกล้ัน มีคุณธรรมจริยธรรม 
จงรักภักดีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์  

๒. ด้านคุณลักษณะพลเมืองท่ีดี มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีทักษะในการส่ือสารและ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ มีทักษะในการอยู่ร่วมกันและการทํางานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะท่ีจําเป็นตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (3Rs 8Cs) 

๓. ด้านความรู้และทักษะในสาขาวิชาท่ีศึกษาในหลักสูตร มีผลการศึกษาและการฝึกบรรลุตาม
เกณฑ์ท่ีกําหนดในหลักสูตร และสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพแขนงท่ีศึกษา  

๔. ด้านความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานทางทหารในแขนงท่ีศึกษา ท่ีสอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยต้นสังกัด สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงานในภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย  
 

ประเด็นท่ี ๑.๒ :  ความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพของผู้สําเร็จการศึกษา 
สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาท่ีบรรจุเข้ารับราชการ เพื่อใช้ประโยชน์ใน

การศึกษาวิเคราะห์ทางการศึกษา มีการสํารวจความพึงพอใจต่อผลผลิตของสถานศึกษาจากหน่วยต้นสังกัดและ
หน่วยผู้ใช้ ด้วยเครื่องมือและช่องทางท่ีหลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง 
รวมท้ังวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อนําไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงปัจจัยท่ีเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษา
และปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการในการสํารวจความพึงพอใจต่อไป ท้ังนี้ สถานศึกษาควรกําหนดเป้าหมาย
คุณภาพท่ีประกอบด้วย 

๑. การจัดเก็บข้อมูลผู้สําเร็จการศึกษาท่ีทํางานหรือประกอบอาชีพในหน่วยงาน  
๒. การสํารวจความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ผู้สําเร็จการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 



 
๒ 

 
๓. ประสิทธิผลของการสํารวจความพึงพอใจด้วยช่องทางและวิธีการท่ีหลากหลาย 
๔. การวิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากผลการสํารวจความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ 
๕. การรายงานต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง รวมท้ังการนําไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

 
❖ ด้านที่ ๒  การบรหิารจดัการศึกษา 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทางและนโยบายของ
กระทรวงกลาโหม  มีการบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประสานความ
ร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาในแต่
ละระดับและแต่ละสาขาวิชา  

ประเด็นท่ี ๒.๑ : คุณภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทาง 
สถานศึกษามีความเข้าใจและตระหนักในจุดมุ่งหมายของการศึกษาและความต้อ งการของ

กระทรวงกลาโหม  มีการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทางตามลักษณะการศึกษาของตน 
ผู้บริหาร ครู และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ เข้าใจจุดประสงค์และคุณลักษณะการศึกษาของสถานศึกษา และมี
แนวทางปฏิบัติงานท่ีดีมีมาตรฐาน มุ่งมั่นให้เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของงาน และพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้น เพื่อให้ได้ผลผลิตจากกระบวนการศึกษาท่ีพึงประสงค์ ท้ังนี้ สถานศึกษาควรกําหนดเป้าหมายคุณภาพท่ี
ประกอบด้วย 

๑. ความรู้และความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาในจุดมุ่งหมาย
และคุณลักษณะของการศึกษา และปัจจัยเกี่ยวข้องกับการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะทาง 

๒. ความรู้และความเข้าใจของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในความคาดหวัง
หรือความต้องการของกระทรวงกลาโหม ต่อผลผลิตของกระบวนการฝึกศึกษาของสถานศึกษา 

๓. การกําหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ แผนงาน วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม และถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติของหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

๔. การส่งเสริม ควบคุม ติดตาม และสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนงานท่ีกําหนด 
และตรวจสอบความสําเร็จหรือการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนงานหรือกิจกรรมหลัก 

๕. การประเมินผลการดําเนินงานและการเรียนรู้ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 

ประเด็นท่ี ๒.๒ : คุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านบุคลากร ท้ังครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ 

ให้มีจํานวนท่ีเหมาะสมโดยไม่สร้างอุปสรรคปัญหาต่อการศึกษา พัฒนาคุณภาพของบุคลากรให้มีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานท่ีเพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรผลิตผลงานหรือนวัตกรรมเพื่อใช้ในการศึกษา 
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพสูงขึ้น ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่าง ๆ รวมท้ังประกาศยกย่องผู้มีผลงาน
ดีเด่น ท้ังนี้ สถานศึกษาควรกําหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีประกอบด้วย 

๑. การบรรจุครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเหมาะสม เพียงพอ โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
การสอน และการปฏิบัติงานด้านการศึกษาของสถานศึกษา 

 



๓ 
 

๒. การบรรจุครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณวุฒิหรือมีทักษะท่ีตรงตามประเภทวิชา 
สาขาวิชา สาขางาน หรือแขนงงานท่ีรับผิดชอบ 

๓. การพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะการสอน และศักยภาพของครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมและวิธีการต่าง ๆ  

๔. การส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา ผลิตผลงานทางวิชาการหรือสร้างนวัตกรรมท่ีมี
คุณค่า และมีประโยชน์ในการศึกษาหรือการปฏิบัติงาน 

๕. การยกย่องเชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีผลงานหรือมีความมุ่งมั่นต้ังใจในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีของตนได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในงานท่ีรับผิดชอบ 

ประเด็นท่ี ๒.๓ : คุณภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา 
สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา       มี

การกํากับดูแลการใช้อาคารสถานท่ี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน สนามฝึก ห้องสมุด กํากับดูแลในการจัดหา 
การใช้ การบํารุงรักษาครุภัณฑ์ ให้มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ มีฐานข้อมูลของผู้เรียนและผู้สําเร็จการศึกษา     มีข้อมูล
พื้นฐานของทรัพยากรต่าง ๆ มีการนําเทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและเพิ่ม
ประสิทธิผลของการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการประเมินผลการใช้ทรัพยากรเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ท้ังนี้ 
สถานศึกษาควรกําหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีประกอบด้วย 

๑. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการฝึกศึกษา เทียบกับจํานวนผู้เรียน 
๒. ความพร้อมของห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องฝึกทักษะ สนามฝึก และทรัพยากรสนับสนุน

การศึกษาในห้องเรียนและห้องฝึกต่าง ๆ 
๓. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแขนงต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการเรียนรู้  และเพิ่ ม

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ 
๔. การกําหนดมาตรการบํารุงรักษาและพัฒนาทรัพยากรเพื่อเกื้อหนุนการฝึกศึกษา 
๕. การประเมินผลการใช้ทรัพยากร และนําผลประเมินไปปรับปรุง/พัฒนา 

ประเด็นท่ี ๒.๔ : คุณภาพในการประสานความร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
สถานศึกษามีการประสานงานกับกระทรวงกลาโหม หน่วยต้นสังกัด และหน่วยอื่นท่ีเกี่ยวข้องท้ังใน

และนอกกระทรวงกลาโหม  เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาและการฝึกของผู้เรียน การ
พัฒนาความรู้และทักษะของครู และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมเครือข่ายทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน และให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะด้วยเครื่องมือและช่องทางต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย ท้ังนี้ สถานศึกษาควรกําหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีประกอบด้วย 

๑. การประสานกับกระทรวงกลาโหม และหน่วยต้นสังกัด เพื่อร่วมกันพิจารณา  แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒. การประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน/ภายนอกกระทรวงกลาโหม เพื่อสนับสนุนการศึกษา การ
เรียนการสอน การเพิ่มพูนความรู้ การฝึกทักษะ การฝึกงาน และการสนับสนุนอื่น ๆ 

๓. การร่วมกลุ่มหรือร่วมเครือข่ายความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น ๆ หรือองค์กรวิชาชีพอื่น ๆ 
๔. การให้ข้อมูลและข่าวสารแก่หน่วยต้นสังกัดและหน่วยท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ

และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีต่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 



๔ 
 

❖ ด้านที่ ๓  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละประเภทวิชา สาขาวิชา 

สาขางาน และตามคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต่ละระดับ ตามหลักสูตรและระเบียบการศึกษาท่ีกําหนด ส่งเสริม 
สนับสนุน กํากับดูแล ให้ครูจัดการเรียนการสอนรายวิชาให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการพัฒนารายวิชาหรือ
กําหนดรายวิชาใหม่หรือกลุ่มวิชาเพิ่มเติม ให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและความต้องการของหน่วย
ต้นสังกัดหรือหน่วยผู้ใช้ 

ประเด็นท่ี ๓.๑ : คุณภาพในการฝึกอบรมและพัฒนาคุณลักษณะทหารที่พึงประสงค์ 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทหารท่ี พึง

ประสงค์ โดยกําหนดไว้ในหลักสูตร หรือกิจกรรมการฝึกอบรมประจําปี  มีการกําหนดแบบแผนการฝึกอบรม ท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการฝึกอบรมตามแผนงานและกระบวนการท่ีกําหนด       ใช้ครูผู้
ฝึกสอนและส่ิงสนับสนุนต่าง ๆ ท่ีเหมาะสม มีการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาการฝึกอบรมอยู่เสมอ เพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณลักษณะทหารท่ีพึงประสงค์  มีความเป็นผู้นําท่ีดี ท้ังนี้ สถานศึกษาควรกําหนด
เป้าหมายคุณภาพท่ีประกอบด้วย 

๑. การกําหนดกระบวนวิชา และกิจกรรมการพัฒนาคุณลักษณะทหารท่ีพึงประสงค์ไว้ในหลักสูตร
หรือในแผนการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

๒. การจัดทําแนวทางการสอนและการฝึกศึกษาในด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม และดําเนินการ
ตามแนวทางท่ีกําหนดไว้อย่างครบถ้วน 

๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการสอน และวัตถุประสงค์ของการฝึกศึกษา 
๔. การใช้ส่ือและเครื่องมือสนับสนุนการสอนและการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับการ  ฝึกศึกษา 
๕. การประเมินผลการปฏิบัติในการฝึกศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะทหารท่ีพึงประสงค์ 

ประเด็นท่ี ๓.๒ : คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแล ให้มีการจัดการเรี ยนการสอนและการฝึกตาม

กระบวนการศึกษาของหลักสูตรได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการและ
วิชาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนด มีการกําหนดแบบแผนการเรียนการสอนท่ีดีมีมาตรฐานเดียวกัน 
มีการใช้ส่ือเทคโนโลยี และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีดี  และเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีการวัดผลการเรียนรู้ท่ี
สอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอนและวัตถุประสงค์รายวิชา ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการเรียนการสอน
ตามแผนงานและกระบวนการท่ีกําหนด ท้ังนี้ สถานศึกษาควรกําหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีประกอบด้วย 

๑. การกําหนดกระบวนวิชาและกิจกรรมการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพท่ีพึงประสงค์ไว้ในหลักสูตร 
โดยความเห็นชอบของหน่วยต้นสังกัดและหน่วยควบคุมการศึกษา 

๒. การจัดแผนการสอนรายวิชาตลอดภาคการศึกษา และดําเนินการสอนได้อย่างครบถ้วนตาม
กําหนดการหรือข้อกําหนดทางการศึกษา 

๓. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับแนวทางการสอน วัตถุประสงค์ของการศึกษา
รายวิชา และข้อกําหนดในหลักสูตร 

๔. การใช้ส่ือ/เครื่องมือสนับสนุนการสอน/การเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะวิชา 
๕. การประเมินผลการสอนของครูอาจารย์และผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๕ 



ประเด็นท่ี ๓.๓ : คุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการยกระดับการศึกษา 
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กํากับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชา โดยศึกษาสํารวจความคิดเห็นหรือ

ความคาดหวังของหน่วยผู้ใช้ เพื่อนํามาปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้สอดคล้องกับลักษณะการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน และทันต่อการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี หรือกําหนดรายวิชาใหม่เพื่อตอบสนองนโยบายของต้นสังกัด
และความต้องการของหน่วยผู้ใช้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนผลิตผลงาน และนําเสนอผลงานในเวทีและ
โอกาสต่าง ๆ ท้ังนี้ สถานศึกษาควรกําหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีประกอบด้วย 

๑. การส่งเสริมให้หน่วยต้นสังกัดและหน่วยผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  และการ
พัฒนาการเรียนการสอน/การฝึก 

๒. การส่งเสริมให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร  และการ
พัฒนาการเรียนการสอน/การฝึก 

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้ส่ือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการศึกษา 
การฝึก และการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

๔. การส่งเสริมให้มีการทบทวนและปรับปรุงสาระวิชาให้ทันสมัย และสอดคล้องกับการนําไป    ใช้
งานจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา 

๕. การส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนนําเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ 

ประเด็นท่ี ๓.๔ : คุณภาพในการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ 

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริม
ทักษะชีวิตและทักษะวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตสํานึกและเสริมสร้าง
การเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม การกีฬา ส่งเสริมการ
ดํารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการอยู่ร่วมและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ 
รวมท้ังมีจิตสาธารณะในการอุทิศและบําเพ็ญประโยชน์สังคมชุมชน  ท้ังนี้ สถานศึกษาควรกําหนดเป้าหมาย
คุณภาพท่ีประกอบด้วย 

๑. การส่งเสริมกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

๒. การส่งเสริมการเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
๓. การส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การบําเพ็ญประโยชน์  
๔. การส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพในแขนงต่าง ๆ   
๕. การส่งเสริมกิจกรรมกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สุนทรียภาพ และส่ิงแวดล้อม  

 
 
 
 
 
 

๖ 



 
❖ ด้านที่ ๔  ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มปีระสิทธภิาพ 

สถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

ประเด็นท่ี ๔.๑ : คุณภาพในการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน และดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

และพัฒนามาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยดําเนินการตามแนวทางท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ท้ังนี้ สถานศึกษาควรกําหนดเป้าหมาย
คุณภาพท่ีประกอบด้วย 

๑. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้น
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

๒. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๓. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา 
๔. การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
๕. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากผลการประเมินคุณภาพภายในและผลการ

ประเมินคุณภาพภายนอก 

ประเด็นท่ี ๔.๒ : การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สถานศึกษามีการพัฒนาและดําเนินการปรับปรุงกลไก และกระบวนการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ยกระดับเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หรือเพื่อให้ตรงตามความต้องการของหน่วยต้นสังกัดสอดคล้อง
กับนโยบายของหน่วยเหนือ ความต้องการ/ความคาดหวังของหน่วยผู้ใช้ผลผลิต ปัจจัยแวดล้อมทางการศึกษา 
ฯลฯ ท้ังนี้ สถานศึกษาควรกําหนดเป้าหมายคุณภาพท่ีประกอบด้วย 

๑. การทบทวนผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อแสวงหาแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือเพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ 

๒. การวัดระดับการพัฒนาของประเด็นคุณภาพ  
 

******************** 

 

 


