
ตารางเปรียบเทียบผลการสัมมนาและพิจารณาน ามาใช้  
 

กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
 “สถานศึกษา”  หมายความว่า สถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต ่ากว่าปริญญา ที จัดการศึกษาเป็นภาค 
รวมทั้ง สถานศึกษาที ได้รับรองคุณวุฒิเทียบเท่าระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  ( ป ว ช . )  ห รื อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ประกอบด้วย 
โรงเรียนสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียน
ทหารนาวิกโยธิน  โรงเรียนดุริยางค์  โรงเรียนช่างกรมอู่
ทหารเรือ  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนพลาธิการ  
โรงเรียนนาวิกเวชกิจ  โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ   
โรงเรียนชุมพลทหารเรือ) 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า สถานศึกษาซึ งจัดการ 
ศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที สองและส่วนการศึกษา 
ที สี  ในที นี้หมายถึงสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับ   
ต ่ากว่าปริญญา ที เปิดสอนหลักสูตรคุณวุฒิเทียบเท่า
อาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  ที เปิดสอน
ห ลั ก สู ต ร คุ ณ วุ ฒิ เ ที ย บ เ ท่ า อ า ชี ว ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

“สถานศึกษา”  หมายความว่า สถานศึกษาซึ งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วน
การศึกษาที สองและส่วนการศึกษาที สี  ในที นี้หมายถึง สถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต ่ากว่าปริญญา ได้แก่  โรงเรียนสื อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน  โรงเรียนดุริยางค์  โรงเรียนช่างกรมอู่
ทหารเรือ  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนพลาธิการ โรงเรียนนาวิกเวชกิจ  
โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ  และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
“หลักสูตร” หมายความว่า  
๑. หลักสูตรคุณวุฒิเทียบเท่าอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) ได้แก่  
    ๑.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชา
การดุริยางค์  
    ๑.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ 
          - สาขาวิชาช่างต่อเรือ           
          - สาขาวิชาช่างการอู่เรือ  
          - สาขาวิชาช่างเครื องกลโรงงานเรือ  
          - สาขาวิชาช่างไฟฟ้าเรือ   
๒. หลักสูตรคุณวุฒิเทียบเท่าอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่  
     ๒.๑ หลักสูตร....โรงเรียนสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     ๒.๒ หลักสูตร....โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์   
     ๒.๓ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน   
     ๒.๔ หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง (ประเภท



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
วิชาการบริหาร สาขาการขนส่งทางทหาร : Military Transportations)   
     ๒.๕ หลักสูตรนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  
            ๒.๕.๑ ประเภทวิชาเดินเรือ (สาขาทหารสามัญและทหารการปืน) 
            ๒.๕.๒  ประเภทวชิารักษาความปลอดภัยและความมั นคงทางทะเล 
                     - สาขาทหารการปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง 
                     - สาขาทหารสารวัตร 
            ๒.๕.๓ ประเภทวิชาช่างเทคนิค 
                     - สาขาทหารสรรพาวุธ 
                     - สาขาทหารเครื องกลเรือ 
                     - สาขาเครื องกลช่างเครื องบินเครื องยนต์อากาศยาน    
                     - สาขาเครื องกลช่างเครื องบินเอวิโอนิกส์    
                     - สาขาเครื องกลช่างเครื องบินล่าตัวและนิวดรอลิกส์    
            ๒.๕.๔ ประเภทวิชาบริการการเงินและการบัญชี 
                     - สาขาทหารการเงิน 
๓. หลักสูตรที่ผลิตนักเรียนจ่า เช่นเดียวกันกับสถานศึกษาที เปิดสอน
หลักสูตรคุณวุฒิเทียบเท่าอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) ได้แก่ 
     ๓.๑ หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน  
     ๓.๒ หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ   



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงาน/หน่วย
บังคับบัญชาที รับผิดชอบ ก่ากับดูแลสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต ่ากว่าปริญญา ที จัดการศึกษาเป็นภาค 
รวมทั้ง สถานศึกษาที ได้รับรองคุณวุฒิเทียบเท่าระดับ
ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร วิ ช า ชี พ  ( ป ว ช . )  ห รื อ ร ะ ดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่ 

- โรงเรียนสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยต้น
สังกัด คือ  กรมการสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ (กองวิทยาการ ส่านักสนับสนุน)  
- โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน หน่วยสังกัด คือ  ศูนย์การฝึก 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
- โรงเรียนดุริยางค์ หน่วยต้นสังกัด คือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
(กองดุริยางค์ทหารเรือ) 
- โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หน่วยต้นสังกัด คือ     
กรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ (กองการศึกษา) 
- โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยต้นสังกัด คือ  กรม
อิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (กองวิทยาการ) 
- โรงเรียนพลาธิการ หน่วยต้นสังกัด คือ  กรมพลาธิการ
ทหารเรือ  
- โรงเรียนนาวิกเวชกิจ หน่วยต้นสังกัด คือ  กรมแพทย์
ทหารเรือ (ศูนย์วิทยาการ) 
- โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ   หน่วยต้นสั งกัด คือ  
กรมการขนส่งทหารเรือ (กองวิทยาการ) 
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  หน่วยต้นสังกัด คือ  กรมยุทธ
ศึกษาทหารเรือ 

“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงาน/
หน่วยบังคับบัญชาที รับผิดชอบ ก่ากับดูแลสถานศึกษา
ซึ งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที สองและ
ส่วนการศึกษาที สี  ที เปิดสอนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) หรือเทียบเท่า ได้แก่   
- โรงเรียนสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยต้น
สังกัด คือ  กรมการสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทหารเรือ (กองวิทยาการ ส่านักสนับสนุน)  
- โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน หน่วยต้นสังกัด คือ  ศูนย์
การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  
- โรงเรียนดุริยางค์ หน่วยต้นสังกัด คือ  ฐานทัพเรือ
กรุงเทพ (กองดุริยางค์ทหารเรือ) 
- โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หน่วยต้นสังกัด คือ  กรม
พัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ (กองการศึกษา) 
- โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยต้นสังกัด คือ   
กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ (กองวิทยาการ) 
- โรงเรียนพลาธิการ หน่วยต้นสังกัด คือ กรมพลาธิการ
ทหารเรือ 

- โรงเรียนนาวิกเวชกิจ หน่วยต้นสังกัด คือ  กรมแพทย์
ทหารเรือ (ศูนย์วิทยาการ) 
- โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ   หน่วยต้นสังกัด คือ  
กรมการขนส่งทหารเรือ (กองวิทยาการ) 
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  หน่วยต้นสังกัด คือ  กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ 

“หน่วยงานต้นสังกัด” หมายความว่า หน่วยงาน/หน่วยบังคับบัญชาที 
รับผิดชอบ ก่ากับดูแลสถานศึกษาซึ งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วน
การศึกษาที สองและส่วนการศึกษาที สี  (สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับ
ต ่ากว่าปริญญา) ได้แก่ 
- โรงเรียนสื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยต้นสังกัด คือ  กรมการ
สื อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ  
- โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน หน่วยต้นสังกัด คือ  ศูนย์การฝึก หน่วย
บัญชาการนาวิกโยธิน  
- โรงเรียนดุริยางค์ หน่วยต้นสังกัด คือ  ฐานทัพเรือกรุงเทพ 
- โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หน่วยต้นสังกัด คือ กรมอู่ทหารเรือ  
- โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยต้นสังกัด คือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ  
- โรงเรียนพลาธิการ หน่วยต้นสังกัด คือ กรมพลาธิการทหารเรือ 

- โรงเรียนนาวิกเวชกิจ   หนว่ยต้นสังกัด คือ  กรมแพทย์ทหารเรือ  
- โรงเรียนการขนส่งทหารเรือ หน่วยต้นสังกัด คือ กรมการขนส่งทหารเรือ  
- โรงเรียนชุมพลทหารเรือ  หน่วยต้นสังกัด คือ  กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษา หมายความว่า กรม
ยุทธศึกษาทหารเรือ มีหน้าที ในการก่ากับดูแลหลักสูตร 
การวัดและประเมินผลสถานศึกษาของกองทัพเรือ 
ยกเว้น โรงเรียนนายเรือ (ตรวจสอบกับ อฉก.ของ 
ยศ.ทร.) รวมถึง ให้ค่าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน่า
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในแก่สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต ่ากว่า
ปริญญา ที จัดการศึกษาเป็นภาค รวมทั้ง สถานศึกษาที 
ได้รับรองคุณวุฒิเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

“หน่วยควบคุมการศึกษา” หมายถึง กรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ เป็นหน่วยงานที ท่าหน้าที ควบคุมการศึกษา 
สถานศึกษาที จัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษา     
ที สองและส่ วนการศึกษาที สี  และให้ค่ าปรึ กษา 
ช่วยเหลือและแนะน่าระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่สถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต ่ากว่าปริญญา เพื อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งอย่างต่อเนื อง 

“หน่วยควบคุมการศึกษา” หมายถึง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็น
หน่วยงานที ท่าหน้าที ควบคุมการศึกษา สถานศึกษาซึ งจัดการศึกษาเป็น
ภาคในส่วนการศึกษาที สองและส่วนการศึกษาที สี  (สถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต ่ากว่าปริญญา) รวมทั้งก่ากับดูแล ให้ค่าปรึกษา 
ช่วยเหลือแนะน่าระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในแก่สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต ่ากว่าปริญญา  

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บัญชาการสถานศึกษา   
รองผู้บัญชาการสถานศึกษา  ผู้บังคับการสถานศึกษา  
รองผู้ บั งคั บการสถานศึ กษา   ผู้ อ่ านวยการกอง            
รองผู้ อ่ านวยการกอง  ผู้ อ่ านวยการสถานศึ กษา           
รองผู้อ่านวยการสถานศึกษา   

“ผู้บริหาร” หมายความว่า ผู้บัญชาการสถานศึกษา  
ผู้บังคับการสถานศึกษา  ผู้อ่านวยการสถานศึกษา  
รองผู้บัญชาการสถานศึกษา รองผู้บังคับการ
สถานศึกษา รองผู้อ่านวยการสถานศึกษา  และผู้ที 
ได้รับมอบหมายให้ท่าหน้าที  

“ผู้อ านวยการสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้บัญชาการโรงเรียน ผู้บังคับ
การโรงเรียน  ผู้อ่านวยการโรงเรียน และผู้ที ได้รับมอบหมายให้ท่าหน้าที  
“ผู้บริหาร” หมายความว่า  รองผู้บัญชาการโรงเรียน  รองผู้บังคับการ
โรงเรียน  รองผู้อ่านวยการโรงเรียน หัวหน้ากอง   หัวหน้าแผนก      
หัวหน้าหมวด และผู้ที ได้รับมอบหมายให้ท่าหน้าที  

“ครู” หมายความว่า  ผู้ท่าหน้าที สอนในสถานศึกษา โดย
ได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือค่าตอบแทน  

“ครู” หมายความว่า  ผู้ท่าหน้าที สอนประจ่าและสังกัด
สถานศึกษา 

“ครู” หมายความว่า  ผู้ที ท่าหน้าที สอน โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือ
ค่าตอบแทน  

“ครูประจ า” หมายความว่า ผู้ท่าหน้าที สอนประจ่าใน
สถานศึกษาตลอดหลักสูตร โดยได้รับเงินเดือน หรือค่าจ้าง 
หรือค่าตอบแทน และสังกัดอยู่ในสถานศึกษา หรืออาจสังกัด
นอกสถานศึกษาก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้ การควบคุม ก่ากับ
ดูแลของสถานศึกษานั้น ๆ 

- “ครูประจ า” หมายความว่า  ผู้ท่าหน้าที สอนประจ่าและสังกัดสถานศึกษา 
หรืออาจสังกัดนอกสถานศึกษาก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ก่ากับดูแล
ของสถานศึกษา  



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ/ปกครอง/ธุ รการ ที สั งกัดอยู่ ใน
สถานศึกษา ทั้งนี้อาจเป็นบุคลากรที สังกัดนอกสถานศึกษา
ก็ ได้  แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ก่ ากับดูแลของ
สถานศึกษา ไม่นับรวมทหารกองประจ่าการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัย พลขับ 
และเจ้าหน้าที ประกอบอาหาร 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคลากร
สังกัดสถานศึกษาที ท่าหน้าที สนับสนุนและส่งเสริม
การศึกษา 

“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรสังกัดสถานศึกษา
หรือสังกัดนอกสถานศึกษาก็ได้ แต่ต้องอยู่ภายใต้การควบคุม ก่ากับดูแลของ
สถานศึกษา ที ท่าหน้าที สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวม
ทหารกองประจ่าการ เจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัย พลขับ และเจ้าหน้าที 
ประกอบอาหาร ฯลฯ 

“ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียนในสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต ่ากว่าปริญญา ที จัดการศึกษาเป็นภาค 
รวมทั้ง สถานศึกษาที ได้รับรองคุณวุฒิเทียบเท่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

“ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียนที ศึกษาในสถานศึกษา 
ซึ งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที  ๒ และส่วน
การศึกษาที  ๔ ในที นี้หมายถึงสถานศึกษาของกองทัพเรือ 
ระดับต ่ากว่าปริญญา ที เปิดสอนหลักสูตรคุณวุฒิเทียบเท่า
อาชีวศึกษาระดับประกาศนีย บัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 

“ผู้เรียน” หมายความว่า นักเรียนที ศึกษาในสถานศึกษาซึ งจัดการศึกษา
เป็นภาคในส่วนการศึกษาที สองและส่วนการศึกษาที สี  (สถานศึกษา    
ของกองทัพเรือ ระดับต ่ากว่าปริญญา) ได้แก่ นักเรียนจ่า  นักเรียนดุริยางค์  
และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ  

การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational 
Training หรือ DVT) คือ การจัดการศึกษาโดยอาศัย
ความร่วมมือกันของสองฝ่าย จึงเป็นรูปแบบของการ
จัดการอาชีวศึกษาที อยู่ในลักษณะของความร่วมมือ ใน
ที นี้คือ เป็นลักษณะสองฝ่าย ระหว่างสถานประกอบการ 
และสถานศึกษาร่วมกันฝึกพนักงานให้มีคุณภาพ สอง
สถานที  โรงงาน (เน้นในการฝึกทักษะ) และในชั้นเรียน 
(เน้นในการเรียนด้านทฤษฎี) เพื อสองวัตถุประสงค์      ได้
ฝึกงานที เกี ยวข้องกับทักษะและได้รับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ 
 
 

- “การจัดการศึกษาระบบทวิภาคี” หมายความว่า การจัดการศึกษา
วิชาชีพที เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษา กับแหล่งฝึกปฏิบัติหรือ
หน่วยสายวิทยาการ ในเรื องการจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การ
วัดผลและการประเมินผล โดยนักเรียนใช้เวลาส่วนหนึ งในสถานศึกษา 
และเรียนหรือฝึกทักษะหรือฝึกภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสาย
วิทยาการ 
 



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายความว่า 
การจัดการศึกษาวิชาชีพที เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
สถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันกับสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื อง การจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลา
ส่วนหนึ งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียน
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบการรัฐวิสากิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐ  
   โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การฝึก
ท่างาน การวัดและประเมินผลเพื อมุ่งเน้นผลิตผู้ส่าเร็จ
การศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี 
ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที เหมาะสม ปฏิบัติงานได้
จริง ปฏิบัติงานที ใช้เทคนิคในการท่างาน สร้างและพัฒนา
งาน วางแผน จัดการพัฒนาตนเองและท่างานร่วมกับผู้อื น
ได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีสมรรถนะน่าไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ
อิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรร
ถะของสาขาวิชานั้น ๆ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  
หมายความว่า การจัดการศึกษาวิชาชีพที เกิดจาก
ข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบันกับ
สถานประกอบการรัฐวิสากิจ หรือหน่วยงานของรัฐ       
ในเรื องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลโดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ งในสถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถาน
ประกอบการรัฐวิสากิจ หรือหน่วยงานของรัฐ   
   โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การฝึก
ท่างาน การวัดและประเมินผลเพื อมุ่งเน้นผลิตผู้ส่าเร็จ
การศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี 
ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที เหมาะสม ปฏิบัติงานได้
จริง ปฏิบัติงานที ใช้เทคนิคในการท่างาน สร้างและพัฒนา
งาน วางแผนจัดการ พัฒนาตนเองและท่างานร่วมกับผู้อื น
ได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีสมรรถนะน่าไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพ
อิสระได้ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรร
ถะของสาขาวิชานั้น ๆ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 

มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  หมายความว่า การจัดการ
ศึกษาวิชาชีพที เกิดจากข้อตกลงระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษา หรือสถาบัน
กับสถานประกอบการรัฐวิสากิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในเรื อง การจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ งใน
สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ
รัฐวิสากิจ หรือหน่วยงานของรัฐ  
      โดยมีการจัดแผนการเรียน แผนการฝึกอาชีพ การฝึกท่างาน การวัดและ
ประเมินผลเพื อมุ่งเน้นผลิตผู้ส่าเร็จการศึกษาในระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและ
ระดับเทคโนโลยี ให้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที เหมาะสม ปฏิบัติงานได้จริง ปฏิบัติงานที ใช้
เทคนิคในการท่างาน สร้างและพัฒนางาน วางแผนจัดการ พัฒนาตนเองและ
ท่างานร่วมกับผู้อื นได้อย่างมีความสุข ให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีสมรรถนะน่าไปปฏิบัติงานหรือประกอบอาชีพอิสระได้ตามมาตรฐาน
การศึกษาวิชาชีพและมาตรฐานสมรรถะของสาขาวิชานั้น ๆ โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ  

เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลั งในสถานศึกษาสั งกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายความว่า 
เกณฑ์การคิดค่านวณอัตราก่าลังในสถานศึกษาที มีความ
เหมาะสมกับภารกิจการจัดการศึกษา เพื อให้มีอัตราก่าลังที 
สอดคล้องกับสภาพการณ์การจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา หมายความว่า เกณฑ์การ
คิดค่านวณอัตราก่าลังในสถานศึกษาที มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจการจัดการศึกษา เพื อให้มีอัตราก่าลังที สอดคล้อง
กับสภาพการณ์การจัดการศึกษาในสถานศึกษา  

เกณฑ์มาตรฐานอัตราก าลังในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา หมายความว่า เกณฑ์การคิดค่านวณอัตราก่าลังใน
สถานศึกษาที มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัดการศึกษา เพื อให้มี
อัตราก่าลังที สอดคล้องกับสภาพการณ์การจัดการศึกษาในสถานศึกษา  



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
สถานศึกษาคุณธรรม หมายความว่า สถานศึกษาที 
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื อนกิจกรรม
ส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา ซึ งน่าไปสู่การพัฒนาและปรับเปลี ยนเป็น
พฤติกรรมที พึงประสงค์ได้อย่างยั งยืน และน่าไปขยาย
เครือข่ายได้ 

สถานศึกษาคุณธรรม หมายความว่า สถานศึกษา
คุณธรรม สร้างคนดีให้บ้านเมือง ด้วยการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตาม
กรอบแนวคิดที ส่าคัญของสถานศึกษาคุณธรรม ๕ ด้าน 
ที เชื อมโยงทุกมิติ  
 

สถานศึกษาคุณธรรม หมายความว่า สถานศึกษาคุณธรรม สร้างคนดีให้
บ้านเมือง ด้วยการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการ
พัฒนาผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบ
แนวคิดที ส่าคัญของสถานศึกษาคุณธรรม ๕ ด้าน ที เชื อมโยงทุกมิติ 
ประกอบด้วย ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื อสัตย์สุจริต ความ
รบัผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม  
 

หลักเกณฑ์  

๑. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ด่าเนินการ
ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ (อยู่ระหว่างรอประกาศ)  

หลักเกณฑ์  

๑. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ด่าเนินการ
ป ร ะกั น คุณภ าพภาย ในขอ งสถานศึ กษ า  ต าม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ (อยู่ระหว่างรอ
ประกาศ)  

หลักเกณฑ์  

  ๑. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ด่าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐  

๔. ให้สถานศึกษา จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที ก่ากับดูแล
สถานศึกษา และหน่วยงานที เกี ยวข้องเพื อพิจารณาและ
เปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน 

๔. ให้สถานศึกษา จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที 
เกี ยวข้องเพื อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้นต่อ
สาธารณชน 

๔. ให้สถานศึกษา จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน
ต้นสังกัด หน่วยควบคุมการศึกษา และหน่วยงานที เกี ยวข้องเพื อพิจารณา
และเปิดเผยรายงานนั้นต่อสาธารณชน 

แนวปฏิบัติ  

๑. ให้สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่เริ มภาคเรียนที  ๑ จน
สิ้นสุดภาคเรียนฤดูร้อนของปีการศึกษา 

แนวปฏิบัติ  

๑. ให้สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายในทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่เริ มภาคเรียนที  ๑ จน
สิ้นสุดภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษา 

แนวปฏิบัติ  
๑. ให้สถานศึกษา จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี

การศึกษา นับตั้งแต่เริ มการเรียนภาคต้น จนสิ้นสุดการเรียนภาคปลาย
หรือภาคฤดูร้อนของปีการศึกษา 

๓. ให้สถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน และ
หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ ใช้หลักเกณฑ์และ



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
แนวปฏิบัติตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส่าหรับสถานศึกษา
ของกองทัพเรือ ระดับต ่ากว่าปริญญา โดยอนุโลม 

มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ส่าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้  
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของ
หลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสาขาวิชา สาขางาน 
เป็นที พึงพอใจของตลาดแรงงาน (หน่วยรับบรรจุ/
หน่วยงานที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน) และมี
สัดส่วนผู้ส่าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตาม
เกณฑ์ที ก่าหนด จ่านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ส่าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม

ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้  
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของ
หลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละสาขาวิชา สาขางาน 
เป็นที พึงพอใจของตลาดแรงงาน (หน่วยรับบรรจุ/
หน่วยงานที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน) และมี
สัดส่วนผู้ส่าเร็จการศึกษาเทียบกับผู้เรียนแรกเข้าตาม
เกณฑ์ที ก่าหนด จ่านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผลการจัดการศึกษา 
ผู้ส่าเร็จการศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณลักษณะ

ทางทหาร ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ
ตามมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพของหลักสูตรในแต่ละระดับ และแต่ละ
ประเภทวิชา สาขางาน เป็นที พึงพอใจของหน่วยรับบรรจุหรือหน่วยงานที 
ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน และมีสัดส่วนผู้ส่าเร็จการศึกษาเทียบกับ
ผู้เรียนแรกเข้าตามเกณฑท์ี ก่าหนด จ่านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ค าอธิบาย  :   
   สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษาที ได้
งานท่า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ งปี 
และส่ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส่ า เร็ จ
การศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ จากสถานประกอบการ 
หน่วยงานที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปท่างาน จากสถานศึกษา
ที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบ
อาชีพอิสระของผู้ส่าเร็จการศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ 
เ พื อ เก็บข้อมูลที เหมาะสมกับกลุ่ ม เป้ าหมายและ

ตัวบ่งชี้  ๑.๑  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
คุณภาพของผู้ส าเรจ็การศึกษา 
ค าอธิบาย  :   
   สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษาที ได้
งานท่า ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระภายในหนึ ง
ปี และส่ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส่าเร็จ
การศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ จากหน่วยรับบรรจุ/
หน่วยงานที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน จากสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปท่างาน 
จากสถานศึกษาที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และ
จากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการ
จากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส่าเร็จการศึกษา โดย
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑  ระดับความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
ค าอธิบาย  :   
   สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษาที ได้งานท่า ศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพอิสระ???ภายในหนึ งปี และส่ารวจความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมาย คือ จากหน่วยรับบรรจุ
หรือหน่วยงานที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน จากสถานศึกษาที ผู้ส่าเร็จ
การศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่วยงาน
ผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส่าเร็จการศึกษา???? โดย
ใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ๕ ระดับ 
เพื อเก็บข้อมูลที เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของ
ผู้ส่าเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลและน่าข้อมูลมาวิเคราะห์
และสรุปผลอย่างถูกต้อง 



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
ครอบคลุมคุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาทั้ง ๓ ด้าน มี
การเก็บข้อมูลและน่าข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลอย่าง
ถูกต้อง 

Scale)  ๕  ระดับ  เ พื อ เก็บข้ อมู ลที เ หมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมคุณภาพของผู้ส่าเร็จ
การศึกษาทั้ง ๓ ด้าน มีการเก็บข้อมูลและน่าข้อมูลมา
วิเคราะห์และสรุปผลอย่างถูกต้อง 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖  
๓ ด้าน คือ 
 ๑. ด้านคุณลักษณะที พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชพี พฤติกรรม ลักษณะนิสัย 
และทักษะทางปัญญา 
 ๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั วไป ได้แก่ 
ความรู้และทักษะการสื อสาร การใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การ
ท่างานร่วมกับผู้อื น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการเรียนและการพัฒนางาน  

๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติ
จริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

    มาตรฐานวิชาชีพของนักเรียนจ่า นักเรียนดุริยางค์ 
และนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๖ 

    ๑. สมรรถนะทั วไป หมายถึง ความสามารถทั วไปที 
ผู้ส่าเร็จการศึกษาควรพึงมีและควรเป็น 
       ๒. สมรรถนะทางทหาร หมายถึง คุณลักษณะทางทหาร 
การแสดงพฤติกรรม/นิสัยทางทหารของผู้ส่าเร็จการศึกษา 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖  
๓ ด้าน คือ 
 ๑. ด้านคุณลักษณะที พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย 
และทักษะทางปัญญา 
 ๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั วไป ได้แก่ 
ความรู้และทักษะการสื อสาร การใช้เทคโนโลยี  
สารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
การท่างานร่วมกับผู้ อื น การใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการเรียน
และการพัฒนางาน 
๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการ

ประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การ
ปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 

คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖  
๓ ด้าน คือ 
 ๑. ด้านคุณลักษณะที พึงประสงค์และคุณลักษณะทางทหาร ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ พฤติกรรม ลักษณะนิสัย ทักษะ
ทางปัญญา และการแสดงพฤติกรรมหรือนิสัยทางทหาร 
 ๒. ด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะทั วไป ได้แก่ ความรู้และทักษะการ
สื อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาการเรียนรู้และการ 
ปฏิบัติงาน การท่างานร่วมกับผู้อื น การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
การประยุกต์ใช้ตัวเลข การจัดการและการพัฒนางาน 
   ๓. ด้านสมรรถนะวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้
และทักษะในสาขาวิชาชีพสู่การปฏิบัติจริง รวมทั้งประยุกต์สู่อาชีพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
    ๓. สมรรถนะวิชาชีพ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ 
และทักษะที จ่าเป็นในแต่ละสาขาวิชาชีพของผู้ส่าเร็จ
การศึกษา 

 
 

ประเด็นการประเมิน :   
(๑)  สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษาจ่าแนกเป็น 

ผู้ที ได้ท่างานในสาขาที เกี ยวข้อง ศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพอิสระในสาขาที เกี ยวข้องภายในหนึ งปี ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ของจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษา 

(๒)  สถานศึกษาได้มีการส่ารวจความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับ
ตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จากสถานประกอบการ 
หน่วยงานที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปท่างาน จากสถานศึกษา 
ที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถาน
ประกอบการ หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบ
อาชีพอิสระของผู้ส่าเร็จการศึกษา 

ประเด็นการประเมิน :   
  (๑)  สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษาจ่าแนก
เป็น ผู้ที ได้ท่างานในสาขาที เกี ยวข้อง ศึกษาต่อ และ
ประกอบอาชีพอิสระในสาขาที เกี ยวข้องภายในหนึ งปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษา 
  (๒)  สถานศึกษาได้มีการส่ารวจความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของผู้ส่าเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับ
ตอบกลั บ ไม่ น้ อ ย กว่ า ร้ อ ยล ะ  ๗๕  จ ากสถา น
ประกอบการ หน่วยรับบรรจุ/หน่วยงานที ผู้ส่าเร็จ
การศึกษาไปปฏิบัติ หน่วยงานที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไป
ท่างาน จากสถานศึกษาที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ 
และจากบุคคล สถานประกอบการ หน่ วยงาน
ผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระของผู้ส่าเร็จ
การศึกษา  

ประเด็นการประเมิน :   

  (๑) สถานศึกษามีข้อมูลผู้ส่าเร็จการศึกษาที ได้ท่างานในสาขาที เกี ยวข้อง 
ศึกษาต่อ และประกอบอาชีพอิสระ?? ภายในหนึ งปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ของจ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
  (๒) สถานศึกษาได้มีการส่ารวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้ส่าเร็จ
การศึกษาเป็นรายบุคคล และได้รับตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ จาก
หน่วยรับบรรจุหรือหน่วยงานที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน หรือจาก
สถานศึกษาที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปศึกษาต่อ และจากบุคคล สถานประกอบการ 
หน่วยงานผู้รับบริการจากการประกอบอาชีพอิสระ?? ของผู้ส่าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
เทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
ค าอธิบาย  : 

จ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษา
ตามที หลักสูตรก่าหนดส่าหรับผู้เรียนที เรียนแบบเต็มเวลา 
และผู้เรียนที เรียนในระบบทวิภาคี หรือภายในระยะเวลา
การศึกษาตามแผนการเรียนที สถานศึกษาก่าหนด 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
เทียบกับจ านวนผู้เข้าเรียน 
ค าอธิบาย  : 

จ่ านวนผู้ ส่ า เร็ จการศึกษาภายในระยะเวลา
การศึกษาตามที หลักสูตรก่าหนดส่าหรับผู้เรียนที เรียน
แบบเต็มเวลา และผู้เรียนที เรียนในระบบทวิภาคี หรือ
ภายในระยะเวลาการศึกษาตามแผนการเรียนที 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒  ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับจ านวนผู้
เข้าเรียน 
ค าอธิบาย  : 

จ่านวนผู้ส่าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาตามที หลักสูตร
ก่าหนด และผู้เรียนที เรียนในระบบทวิภาคี เทียบร้อยละกับจ่านวนผู้เข้า
เรียนแรกเข้าของรุ่นนั้น 



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
ส่ าหรั บผู้ เ รี ยนที เ รี ยนแบบไม่ เ ต็ ม เ วลา ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงเทียบร้อยละกับจ่านวนผู้เข้าเรียนแรกเข้า
ของรุ่นนั้น 

สถานศึกษาก่าหนด ส่าหรับผู้เรียนที เรียนแบบไม่เต็ม
เวลา ในหลักสูตรคุณวุฒิเทียบเท่าอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เทียบร้อยละกับจ่านวนผู้เข้าเรียน
แรกเข้าของรุ่นนั้น 

- หมายเหตุ : ผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น ให้นับตั้งแต่
วันที่ได้รับบรรจุเข้าเป็น นรจ. ตามพรรค - เหล่า ของ
สถานศึกษานั้น ๆ (ตรวจสอบค าสั่งที่ กศษ.ยศ.ทร.) 

หมายเหตุ : ผู้เข้าเรียนแรกเข้าของรุ่น ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุเข้า
เป็นนักเรียนจ่า ตามพรรค - เหล่า ของสถานศึกษานั้น ๆ หรือได้รับการ
บรรจุเป็นนักเรียนดุริยางค์ หรือได้รับการบรรจุเป็นนักเรียนช่างกรมอู่
ทหารเรือ  

ตัวบ่งชี้ ๒.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
บริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษา
คุณธรรม 

 

- หมายเหตุ : กรอบแนวคิดในการสร้างสถานศึกษา
คุณธรรม ดังนี้ ความพอเพียง ความกตัญญู ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม  
 

หมายเหตุ : ๑. แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ คือ สถาน
ประกอบการ 
  ๒.  กรอบแนวคิด ในการสร้ า งสถานศึกษาคุณธรรม 
ประกอบด้วย ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื อสัตย์สุจริต ความ
รับผิดชอบ คุณธรรมจริยธรรม  

๓. การจัดท่าโครงการ/กิจกรราม ต้องเขียนรายละเอียด
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย รูปแบบการติดตามประเมินผล 
ประโยชน์ที ได้รับ และตอบสนองต่อ 3Rs + 8Cs + คุณลักษณะที พึง
ประสงค์ของสถานศึกษา  

ตัวบ่งชี้ ๒.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ค าอธิบาย  :   

ตัวบ่งชี้ ๒.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินการ
ตามนโยบายส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ค าอธิบาย  :   

ตัวบ่งชี้ ๒.๒  ระดับคุณภาพในการด าเนินการตามนโยบาย
ส าคัญของหน่วยงานต้นสังกัด 
ค าอธิบาย  :   



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
สถานศึกษามีความส่าเร็จในการด่าเนินการบริหารจัด

การศึกษาตามนโยบายส่ าคัญที หน่วยงานต้นสั งกัด
มอบหมาย ด้วยความเป็นผู้น่าของผู้บริหารสถานศึกษา และ
ความร่วมมือของ ผู้บริหารระดับรอง ครู บุคลากรทางการ
ศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน
จากผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที 
เกี ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
ประเด็นการประเมิน :   

(๑) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจใน
นโยบายส่าคัญที หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่าง
ถูกต้อง 

(๒) ผู้บริหารสถานศึกษา มีความสามารถในการ
สื อสารให้ ผู้บริหารระดับรอง ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ 
และหน่วยงานที เกี ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รู้และ
เข้าใจในนโยบายส่าคัญที หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
เป็นอย่างด ี

(๓) ผู้บริหารระดับรอง ครู บุคลากรทางการศึกษา และ
ผู้เรียน ร่วมกันก่าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมาย และด่าเนินการเพื อให้นโยบายส่าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผล ส่าเร็จตามเป้าหมาย 

(๔) ผู้บริหารสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการ
ด่าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที 
ก่าหนด 

สถานศึกษามีความส่าเร็จในการด่าเนินการบริหารจัด
การศึกษาตามนโยบายส่าคัญที หน่วยงานต้นสังกัด
มอบหมาย ด้วยความเป็นผู้น่ าของผู้ อ่ านวยการ
สถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู  
บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ 
ส่ ง เสริ ม สนับสนุนจากผู้ ปกครอง ชุ มชน สถาน
ประกอบการ แหล่งฝึกปฏิบัติ/หน่วยสายวิทยาการ และ
หน่วยงานที เกี ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
ประเด็นการประเมิน :   

(๑) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ
ในนโยบายส่าคัญที หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้
อย่างถูกต้อง 

(๒) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการ
สื อสารให้ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน สถานประกอบการ แหล่งฝึก
ปฏิบัติ/หน่วยสายวิทยาการและหน่วยงานที เกี ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนได้รู้และเข้าเข้าใจในนโยบายส่าคัญที 
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้เป็นอย่างดี  

(๓) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน 
ร่วมกันก่าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมาย และด่าเนินการเพื อให้นโยบายส่าคัญของ
หน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส่าเร็จตามเป้าหมาย  

(๔) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบ
การด่าเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ
เป้าหมายที ก่าหนด 

สถานศึกษามีความส่าเร็จในการด่าเนินการบริหารจัดการศึกษาตาม
นโยบายส่าคัญที หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย ด้วยความเป็นผู้น่าของ
ผู้อ่านวยการสถานศึกษา และความร่วมมือของ ผู้บริหาร ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ และหน่วยงาน
ที เกี ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 
ประเด็นการประเมิน :   

(๑) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในนโยบายส่าคัญที 
หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมายได้อย่างถูกต้อง 

 
(๒) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีความสามารถในการสื อสารให้ ผู้บริหาร 

ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ชุมชน แหล่งฝึก
ปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการและหน่วยงานที เกี ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนได้รู้และเข้าเข้าใจในนโยบายส่าคัญที หน่วยงานต้นสังกัดมอบหมาย
ได้เป็นอย่างด ี

 
(๓) ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ร่วมกันก่าหนด

แผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมาย และด่าเนินการเพื อให้นโยบาย
ส่าคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลส่าเร็จตามเป้าหมาย  

 
(๔) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีการติดตาม ตรวจสอบการด่าเนินงาน

ตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และเป้าหมายที ก่าหนด 
 



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
(๕) ผู้ บริ หารสถานศึ กษา มี การประเมินผลการ

ด่าเนินงานตามเป้าหมายและก่าหนดแผนพัฒนาต่อไป 
(๕) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการ
ด่าเนินงานตามเป้าหมายและก่าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

(๕) ผู้อ่านวยการสถานศึกษา มีการประเมินผลการด่าเนินงานตาม
เป้าหมายและก่าหนดแผนพัฒนาต่อไป 

ตัวบ่งชี้ ๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านบุคลากร 

(๒) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้
ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที จบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที สอน หรือเป็นผู้ที ได้เข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที สอน (เนื องจากสถานศึกษาของกองทัพเรือ 
เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางจึงขอเพิ มเรื องประสบการณ์
ท่างานที เอ้ือต่อสาขาวิชาที สอน) 

(๓) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครู 
(ครูประจ่า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที 
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ชั่วโมงต่อปี 
   

ตัวบ่งชี้  ๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 

(๒) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้
ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกคน เป็นผู้ที จบการศึกษาตรง
หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที สอน หรือเป็นผู้ที ได้ เข้ารับ
การศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับ
รายวิชาที สอน  

 
 
(๓) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครู  

(ครูประจ า) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม 
ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที 
ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง
ต่อป ี
 

ตัวบ่งชี้ ๒.๓  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 
(๒) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครูผู้สอนในแต่ละรายวิชา

ทุกคน เป็นผู้ที จบการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที สอน หรือเป็นผู้ที ได้
เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมเพิ มเติมตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที สอน  

 
 
 
 

(๓) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครูประจ่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพที ตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชาที สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง
ต่อปี 
    
 

    (๕) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครู 
(ครูประจ่า) และจ่านวนบุคลากรทางการศึกษา ได้รับ
การประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงาน
หรือองค์กรภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ 
ของจ่านวนครู (ครูประจ่า)  และจ่านวนบุคลากรทาง
การศึกษาทั้งหมด 

  (๕) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครู
และจ่านวนบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ่านวนครู
และจ่านวนบุคลากรทางการศึกษา 

 

   (๕) สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแล ให้ครปูระจ่าและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานหรือ
องค์กรภายนอกสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ่านวน 
ครปูระจ่าและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน 
ค าอธิบาย  :   
   สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติงานประจ่าปี เพื อเป็นค่าใช้จ่ายเกี ยวกับวัสดุ
ฝึก อุปกรณ์และสื อส่าหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายใน
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดท่าการประกวด การแสดง
โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งาน
สร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้
ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท่า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์/สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท่านุบ่ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้  ๒.๔  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านการเงิน 
ค าอธิบาย  :   
  สถานศึ กษามี การบริ หารจัดการด้ านการ เงิน 
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ งานประจ่ าปี  เ พื อ เป็น
ค่าใช้จ่ายเกี ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื อส่าหรับการ
เรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดท่าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของ
ผู้ เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ เรียนใช้ความรู้
ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท่า
ประโยชน์ต่อชุมชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์/
สถาบันพระมหากษัตริย์ (ดูที่กระบวนการคิด หรือ
วัตถุประสงค์ ให้สถานศึกษา นิยามเอง) ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข และท่านุบ่ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
การอนุรักษ์สิ งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การ
ส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ ๒.๔  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านการเงิน 
 
ค าอธิบาย  :   
    สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติ
ราชการ หรือแผนปฏิบัติงานประจ่าปี เพื อเป็นค่าใช้จ่ายเกี ยวกับวัสดุฝึก 
อุปกรณ์และสื อส่าหรับการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดท่าการประกวด การแสดงโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน การส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือท่าประโยชน์
ต่อชุมชน สังคม การส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ
เทิดทูนพระมหากษัตริย์/สถาบันพระมหากษัตริย์  ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และท่านุบ่ารุง
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ งแวดล้อม การกีฬาและ
นันทนาการ การส่งเสริมการด่ารงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวบ่งชี้ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการ
ด้านอาคารสถานที่  ด้านครุภัณฑ์ และ ด้าน
ฐานข้อมูลสารสนเทศ  
ค าอธิบาย  :   

ตัวบ่งชี้  ๒.๕  ระดับคุณภาพในการบริหาร
จัดการด้านอาคารสถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และ 
ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  
ค าอธิบาย  :   

ตัวบ่งชี้ ๒.๕  ระดับคุณภาพในการบริหารจัดการด้านอาคาร
สถานที่ ด้านครุภัณฑ์ และ ด้านฐานข้อมูลสารสนเทศ  
 
ค าอธิบาย  :   
 



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
  สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและ

ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการก่ากับ
ดูแลการใช้อาคารสถานที  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง
ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการก่ากับดูแลในการ
จัดหา การใช้ การบ่ารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมีข้อมูล
พ้ืนฐาน ๙ ประเภท ได้แก่        ข้อมูลทั ว ไปของ
สถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน (หน่วย
ผู้ใช้หรือหน่วยที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติราชการ) 
ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณ
และการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูล
ครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที  และข้อมูลพ้ืนฐานของ
จังหวัดที ตั้งของสถานศึกษา (ข้อมูลของกรมก่าลังพล
ทหารเรือ :  กองทัพเรือ)  และมีการน่าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที 
มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี ยวข้อง อย่าง
น้อย ๔ ประเภท 

   สถานศึกษามีการบริหารจัดการด้านการพัฒนาและ
ดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการ
ก่ า กั บ ดู แ ล ก า ร ใ ช้ อ า ค า ร ส ถ า น ที  ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการ
ก่ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ่ารุงรักษาครุภัณฑ์ 
รวมทั้งมีข้อมูลพ้ืนฐาน ๙ ประเภท ได้แก่ ข้อมูลทั วไป
ของสถานศึกษา ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลตลาดแรงงาน 
( ห น่ ว ย ผู้ ใ ช้ ห รื อ ห น่ ว ย ที ผู้ ส่ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า 
ไปปฏิบัติราชการ) ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลอาคารสถานที  และ
ข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัด(ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์/
น โยบายกองทัพ เ รื อ )  และมี การน่ า เทคโน โลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูล
ที มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี ยวข้อง อย่าง
น้อย ๔ ประเภท 

 

    ส ถ านศึ กษ ามี ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า รด้ า นก าร พัฒนาและดู แล
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถานศึกษา มีการก่ากับดูแลการใช้อาคาร
สถานที  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ และมีการ
ก่ากับดูแลในการจัดหา การใช้ การบ่ารุงรักษาครุภัณฑ์ รวมทั้งมี        
ข้อมูล พ้ืนฐาน ๙ ประเภท ได้ แก่  ข้ อมูลทั ว ไปของสถานศึกษา            
ข้อมูลผู้เรียน ข้อมูลหน่วยผู้ใช้หรือหน่วยที ผู้ส่าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติ
ราชการ ข้อมูลครูประจ่าและบุคลากรทางการศึกษา ข้อมูลงบประมาณ
และการเงิน ข้อมูลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลครุภัณฑ์ 
ข้อมูลอาคารสถานที  และข้อมูลพ้ืนฐานของจังหวัดที ตั้งของสถานศึกษา 
ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์หรือนโยบายกองทัพเรือ และมีการน่าเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลที มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ต่อผู้เกี ยวข้อง อย่างน้อย ๔ ประเภท 



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๖  ระดับคุณภาพในการประสานความ
ร่วมมือเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 
ค าอธิบาย  :   

สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงานที 
เกี ยวข้อง เพื อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา 
 

ประเด็นการประเมิน  :   

(๒) สถานศึกษามีจ่านวนบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที ร่ วมมือในการจัด
การศึกษาด้านระบบทวิภาคี หรือด้านการฝึกประสบการณ์
ทักษะวิชาชีพ หรือด้านการศึกษาดูงานของผู้เรียนด้านใด
ด้านหนึ งหรือหลายด้าน โดยมีสัดส่วนของความร่วมมือ   
๑ แห่ง ต่อผู้เรียนไม่เกิน ๔๐ คน (สถานศึกษาต้องอธิบาย
ให้ผู้ประเมินเข้าใจบริบทของสถานศึกษาของกองทัพเรือ 
ถึงแม้จ่านวนแหล่งฝึกมีจ่านวนน้อย แต่มีศักยภาพในการ
ฝึกทักษะที หลากหลายและครบถ้วนให้กับผู้เรียน) 

ตัวบ่งชี้ ๒.๖  ระดับคุณภาพในการประสาน
ความร่วมมือเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 
ค าอธิบาย  :   

สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล 
ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ แหล่งฝึก
ปฏิบัติ/หน่วยสายวิทยาการ หน่วยงานที เกี ยวข้อง เพื อ
ส่งเสริม สนับสนุนการบริการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน  : คงเดิม มีเพียงการปรับค่าว่า 
สถานประกอบการ แหล่ งฝึกปฏิบัติ /หน่วยสาย
วิทยาการ ในทุกประเด็นการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ๒.๖  ระดับคุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษา 
ค าอธิบาย  :   

สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม 
ชมรม แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ หน่วยงานที เกี ยวข้อง เพื อ
ส่งเสริม สนับสนุนการบริการจัดการศึกษา 
 
ประเด็นการประเมิน  : คงเดิม มีเพียงการปรับค่าว่า สถานประกอบการ 
แหล่งฝึกปฏิบัติหรือหน่วยสายวิทยาการ ในทุกประเด็นการประเมิน 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 
(๕) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครู (ครู
ประจ่า) ทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอน
รายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา 
ซึ งประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชา 
(๕) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูทุก
คนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดย
การศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ รายวิชา ซึ ง
ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
  
(๕) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา 

พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาโดยการศึกษาหรือการวิจัย อย่างน้อย ๑ 
รายวิชา  



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
  (๔) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้มีการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน่าผลไปปรับปรุงแก้ไข
รายวิชาหรือกลุ่มวิชาที พัฒนา (ปรับปรุงแผนการสอน) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา 
  (๔) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้มี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และน่าผลไป
ปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที พัฒนา  

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ระดับคุณภาพในการพัฒนารายวิชาหรือกลุ่ม
วิชา 
  (๔) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และน่าผลไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที พัฒนา  

ตัวบ่งชี้ ๓.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน :   

(๑) สถานศึกษาจัดการศึกษาระบบทวิภาคีตามประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการ เรื อง มาตรฐานการจัดการอาชีวะ
ศึกษาระบบทวิภาคีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของจ่านวน
ผู้เรียน (ชั้นปีสุดท้าย) ทั้งหมด 

(๒) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ผู้เรียน
ได้ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพใน     สถานประกอบการ 
หน่วยงานที สอดคล้องกับสาขางานที เรียน โดยให้มีครูนิเทศ
ไปนิเทศผู้เรียนอย่างน้อย ๑ ครั้ง 
    (๓) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้
ผู้เรียน(ชั้นปีสุดท้าย)ทุกคนน่าโครงการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพที สอดคล้องกับสาขางานที เรียนเป็นรายบุคคล
หรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที เกิดขึ้น
สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของ
จ่านวนโครงการทั้งหมด 
   (๔) สถานศึกษาจัดให้ผู้ เรียนได้รับการประเมิน
มาตรฐานวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ประเมินมาตรฐานวิชาชีพที ส่านักงานคณะกรรมการการ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน :   
คงเดิมไม่มีการเปลี ยนแปลง 

ตัวบ่งชี้ ๓.๓  ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา 
ประเด็นการประเมิน :   
คงเดิมไม่มีการเปลี ยนแปลง 



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
อาชีวศึกษาก่าหนด โดยมีผู้เรียนที ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบถ้วน สมบูรณ์จากการเข้ารับการประเมินครั้งแรกไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจ่านวนผู้เรียน(ชั้นปีสุดท้าย)ที 
ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
(ใช้ผลการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ตามประกาศ ยศ.ทร. 
เรื อง มาตรฐานวิชาชีพของ นรจ. นดย. และ นรช.อร. 
พ.ศ.๒๕๕๖) 

(๕) สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน ก่ากับดูแลให้ผู้เรียน
ได้ รั บ รางวั ล  ประกาศ เกี ย รติ คุณยกย่ องความรู้  
ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมจากบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกหรือองค์กรภายนอกสถานศึกษา    
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจ่านวนผู้เรียน(ชั้นปีสุดท้าย)
ทั้งหมด 

  

มาตรฐานที่ ๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

ค าอธิบาย  :   
   สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในและ
ด่าเนินการเพื อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด่าเนินการตามที ก่าหนดไว้ใน
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ (รอแก้ไขเป็น พ.ศ.๒๕๖๐) 

มาตรฐานที ่๔ ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

ค าอธิบาย  :   
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
และด่าเนินการเพื อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา
มาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด่าเนินการตามที 
ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  

มาตรฐานท่ี ๔ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบ่งช้ี ๔.๑  ระดับคุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ค าอธิบาย  :   
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ด่าเนินการเพื อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษา 
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยด่าเนินการตามที ก่าหนด
ไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ (๒๕๖๐) 



กลุ่ม ๑ กลุ่ม ๒ กปภ.ยศ.ทร.พิจารณาใช้ 
(๑) สถานศึกษามีการก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษาและจัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดย
การมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน สถานประกอบการ และหน่วยงานที เกี ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

 
(๔) สถานศึกษาได้จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน เสนอหน่วยต้นสังกัด และ
หน่วยก่ากับดูแลสถานศึกษา ตรงตามระยะเวลาที 
ก่าหนด 

(๑) สถานศึกษามีการก่าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาและจัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ที มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้เรียน ชุมชน สถานประกอบการ แหล่งฝึกปฏิบัติ/
หน่วยงานสายวิทยาการ และหน่วยงานที เกี ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

(๔) สถานศึกษาได้จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ ตรงตามระยะเวลาที ก่าหนด 

 

(๑) สถานศึกษามีการก่าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและ
จัดท่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน 
ชุมชน แหล่งฝึกปฏิบัติหริอหน่วยงานสายวิทยาการ และหน่วยงานที 
เกี ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
 
(๔) สถานศึกษาได้จัดท่ารายงานประจ่าปีที เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน เสนอหน่วยต้นสังกัด และหน่วยควบคุมการศึกษา    
ตรงตามระยะเวลาที ก่าหนด 
 

 


