
เกณฑ์การด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
ส าหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับต  ากว่าปริญญา 

----------------- 
มาตรฐานที  ๑  ด้านผลการจัดการศึกษา 

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีควำมเป็นผู้น ำ ตำมอัตลักษณ์ของ
สถำนศึกษำเฉพำะทำงตำมสำขำวิชำชีพ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพของหลักสูตรในแต่ละ
ระดับและแต่ละประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน เป็นที่พึงพอใจของหน่วยต้นสังกัด และมีสัดส่วนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
เทียบกับควำมต้องกำรของหน่วยต้นสังกัด ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๑.๑  คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาเทียบกับเป้าหมายที สถานศึกษาก าหนด 
ค าอธิบาย  :               

สถำนศึกษำมีกำรตรวจวัดระดับคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำหลังเสร็จสิ้นกระบวนกำรฝึกศึกษำทั้งหลักสูตร 
โดยเทียบกับเป้ำหมำยคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สถำนศึกษำก ำหนดไว้ในหลักสูตร มำตรฐำนวิชำชีพในแต่ละ
ประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน และเป้ำหมำยอ่ืนๆที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ทั้งนี้ สถำนศึกษำควรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพที่ประกอบด้วย ๑) ด้ำนกำรครองตนให้มีสุขภำพดี คุณลักษณะทหำร
ที่ดี คุณลักษณะผู้น ำ คุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ  ๒) ด้ำนสมรรถนะในกำรพัฒนำตนเอง ทั้งกำรสื่อสำรและ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน  เทคโนโลยีสำรสนเทศ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรอยู่ร่วมกันและกำรท ำงำนเป็นทีม ฯลฯ     
๓) ด้ำนควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนในสำขำวิชำที่ศึกษำในหลักสูตร ควำมรู้และทักษะวิชำชีพตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
แขนงต่ำงๆ(ถ้ำมีก ำหนดไว้) ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ฯลฯ  

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. กำรบรรลุเป้ำหมำยคุณภำพตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด  
๒. ควำมส ำเร็จของผลผลิตเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเทียบกับจ ำนวนเข้ำศึกษำในแต่ละรุ่น 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เพ่ือให้ได้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคุณภำพ  

มีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำชีพ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตรในแต่ละประเภทวิชำ สำขำวิชำ 
สำขำงำน และเป็นที่พึงพอใจของหน่วยต้นสังกัด  

๒. สถำนศึกษำมีกำรด ำเนินงำนผลิตผู้ส ำเร็จกำรศึกษำให้เป็นไปตำมกระบวนกำรฝึกศึกษำตำมที่ก ำหนดไว้ใน
หลักสูตร และตำมที่ก ำหนดไว้ในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละประเภทวิชำ สำขำวิชำ 
สำขำงำน  

๓. สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์ควำมส ำเร็จของผลผลิตเป็นผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยหำค่ำร้อยละของจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดในแต่ละปีกำรศึกษำ น ำไปเทียบกับจ ำนวนกำรบรรจุผู้เข้ำรับกำรศึกษำแรกเข้ำทั้งหมดใน
แต่ละรุ่นของปีกำรศึกษำ และรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์  

 
ตัวบ่งชี้ที  ๑.๒  ความพึงพอใจที มีต่อคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำมีกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่บรรจุเข้ำรับรำชกำรหรือเข้ำท ำงำนในองค์กรต่ำงๆ เพ่ือใช้
ประโยชน์ในกำรศึกษำวิเครำะห์ทำงกำรศึกษำ มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อผลผลิตของสถำนศึกษำจำกต้นสังกัด



และหน่วยผู้ใช้ ด้วยเครื่องมือและช่องทำงที่หลำกหลำย เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงแท้จริง 
รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลเพ่ือน ำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงปัจจัยที่เกี่ยวกับคุณภำพศึกษำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรหรือวิธีกำรในกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อไป 

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. กำรจัดเก็บข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ท ำงำนหรือประกอบอำชีพในหน่วยงำนหรือองค์กรต่ำง ๆ  
๒. กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำและจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
๓. ประสิทธิผลของกำรส ำรวจควำมพึงพอใจด้วยช่องทำงและวิธีกำรที่หลำกหลำย 
๔. กำรวิเครำะห์และประเมินข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ 
๕. กำรน ำไปพิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินงำนที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ที่สอดคล้องตำมนโยบำยของ

หน่วยต้นสังกัด และก ำหนดให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ และกำรใช้ IT ในระดับผู้ปฏิบัติกำร  
๒. สถำนศึกษำมีกำรจัดเก็บข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ไปบรรจุหรือไปปฏิบัติงำน จำกหน่วยผู้ใช้หรือหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้องที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ไปปฏิบัติรำชกำรตำมสำขำวิชำชีพ เช่น หน่วยเรือ หน่วยงำนสำยวิทยำกำรที่ไป
ปฏิบัติงำน เป็นต้น โดยแยกตำมประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน  

๓. สถำนศึกษำมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้หรือหน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไป
บรรจุหรือไปปฏิบัติงำนตำมสำขำวิชำชีพต่อคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยประเด็นกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/   
ไม่พึงพอใจต้องสะท้อนให้เห็นถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด เช่น มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทำงด้ำนวิชำชีพ ด้ำนคุณลักษณะควำมเป็นทหำร ด้ำนวิชำกำร และควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน  

๔. มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้หรือหน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปบรรจุหรือ            
ไปปฏิบัติงำนด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น จัดท ำแบบสอบถำมแบบมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating Scale) ๕ ระดับ    
ให้ท ำกำรประเมินผ่ำนระบบสำรสนเทศ  มีกำรสัมภำษณ์  จัดสัมมนำ/ประชุมร่วมกับหน่วยผู้ใช้ หรือลงพ้ืนทีจ่ัดเก็บข้อมูล 
เพ่ือให้ไดข้้อมูลที่เหมำะสม ครอบคลุมคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยต้นสังกัด หน่วยผู้ใช้  

๕. สถำนศึกษำมีกำรวิเครำะห์ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้หรือหน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำไปบรรจุหรือไปปฏิบัติงำนที่ตอบกลับ และจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์ในภำพรวม และแยกรำยด้ำน     
(ด้ำนวิชำชีพ ด้ำนคุณลักษณะควำมเป็นทหำร ด้ำนวิชำกำร และควำมสำมำรถพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติงำน ) 
พร้อมทั้งแจ้งผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจให้หน่วยผู้ใช้หรือหน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปบรรจุหรือไป
ปฏิบัติงำน เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงคุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๖. สถำนศึกษำมีกำรจัดประชุมหรือจัดสัมมนำ โดยเชิญหน่วยผู้ใช้หรือหน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปบรรจุ
หรือไปปฏิบัติงำน ให้มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำวำงแผน ปรับปรุง พัฒนำกำรด ำเนินงำนในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพหรือ
คุณภำพของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อันเนื่องมำจำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้หรือหน่วยงำน
ที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปบรรจุหรือไปปฏิบัติงำน 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที  ๒  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำเฉพำะทำงตำมสำขำวิชำชีพ และนโยบำยของ

หน่วยต้นสังกัด มีกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของสถำนศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำรประสำนควำมร่วมมือ
กับบุคคลและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำในแต่ละระดับ
และแต่ละประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน  
 
ตัวบ่งชี้ที  ๒.๑  คุณภาพในการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางสถานศึกษาเฉพาะทาง
ตามสาขาวิชาชีพ 
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงสถำนศึกษำเฉพำะทำงตำมลักษณะกำรศึกษำของตน 
ผู้บริหำร ครู และผู้ปฏิบัติงำนฝ่ำยต่ำงๆเข้ำใจจุดประสงค์และคุณลักษณะกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และมีแนวทำง
ปฏิบัติงำนที่ดีมีมำตรฐำน มุ่งม่ันให้เกิดผลส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของงำน มีควำมมุ่งมั่นและรับผิดชอบ
ที่จะปฏิบัติงำนและพัฒนำงำนของตนให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือให้ได้ผลผลิตจำกกระบวนกำรศึกษำท่ีพึงประสงค์  

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. กำรให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมำยและคุณลักษณะของกำรศึกษำในสถำนศึกษำ

เฉพำะทำงแก่ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน 
๒. กำรก ำหนดธรรมนูญหรือแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบริหำรจัดกำรและกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรทุกฝ่ำย 

เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักในหน้ำที่รับผิดชอบของตน และกำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรปฏิบัติงำน 
๓. กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกิจกรรมหลักอย่ำงชัดเจนและมีแผนงำน/ปฏิบัติกำรที่เป็น

รูปธรรม 
๔. ควำมส ำเร็จหรือกำรบรรจุผลตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกิจกรรมหลัก 
๕. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนและกำรเรียนรู้เพื่อกำรปรับปรุงและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ แผนงำน/แผนกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำที่

สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย แผนกำรศึกษำแห่งชำติ แผนกำรศึกษำของ กห. แผนกำรศึกษำและ
ควำมต้องกำรของหน่วยต้นสังกัด ฯลฯ 

๒. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำย แผนยุทธศำสตร์ 
แผนงำน/แผนกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมแนวทำงที่สถำนศึกษำก ำหนด ให้แก่ผู้บริหำร ครู บุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน  

๓. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมตระหนักในหน้ำที่รับผิดชอบของบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ (ผู้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้อง) รวมทั้งมีกำรจัดท ำธรรมนูญกำรศึกษำ หรือแนวปฏิบัติที่ดีในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ และแนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของบุคลำกรทุกฝ่ำย  

๔. ผู้บริหำรมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของโครงกำร/กิจกรรมหลักที่ชัดเจน และมีกำรจัดท ำ
แผนงำน/แผนปฏิบัติรำชกำรที่เป็นรูปธรรม (ประกอบด้วย ชื่อโครงกำร/กิจกรรม  หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์  
ค่ำเป้ำหมำย ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่สำมำรถวัดผลส ำเร็จ/สะท้อนผลส ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลประโยชน์ที่
ได้รับ รูปแบบกำรติดตำมประเมินผล ฯลฯ) ทั้งนี้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต้องตอบสนองต่อ 3Rs 8Cs + 
คุณลักษณะที พึงประสงค์ตามที สถานศึกษาก าหนด) 



๕. ผู้บริหำรมีกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร/กิจกรรม ได้บรรลุควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของ
โครงกำร/กิจกรรม รวมทั้งมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม และกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งวิเครำะห์และ
รำยงำนสรุปผลโครงกำร/กิจกรรม 

๖. ผู้บริหำรมีกำรวำงแผนปรับปรุง พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ และกำรเรียนรู้ จำกผลประเมินโครงกำร/
กิจกรรม ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๒.๒  คุณภาพในการด าเนินการตามนโยบายส าคัญของหน่วยต้นสังกัด  
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำมีควำมส ำเร็จในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยส ำคัญของหน่วยต้นสังกัด ผู้บริหำร
สถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรศึกษำและกฎเกณฑ์ทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้น ำในกำรก ำหนด
ทิศทำงและแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย สร้ำงควำมร่วมมือในหมูผู่้บริหำร ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ติดตำมตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยต่ำงๆ และให้กำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกระบวนกำรศึกษำและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ รวมทั้ง

เข้ำใจกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี 
๒. ผู้บริหำรสถำนศึกษำส ำรวจและศึกษำควำมต้องกำรของหน่วยต้นสังกัดและควำมคำดหวังของหน่วยผู้ใช้ 
๓. ผู้บริหำรสถำนศึกษำก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้เรียนที่สอดคล้องกับ

นโยบำยหรือควำมต้องกำรของหน่วยต้นสังกัด รวมทั้งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทำงกำรศึกษำที่เก่ียวข้อง 
๔. ผู้บริหำรสถำนศึกษำก ำหนดนโยบำย แผนงำน กิจกรรม แนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ

นโยบำยหรือควำมต้องกำรของหน่วยต้นสังกัด รวมทั้งน ำไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน/บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
๕. ผู้บริหำรสถำนศึกษำติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมนโยบำยและแผนงำนที่ก ำหนด 

รวมทั้งสนับสนุน/ส่งเสริมให้ฝ่ำยต่ำง ๆ ปฏิบัติงำนให้บรรลุตำมวัตถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยของงำน 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรศึกษำและท ำควำมเข้ำใจในกระบวนกำรศึกษำ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ 

และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำเป็นอย่ำงดี  เช่น กำรก ำหนดเป้ำหมำยด้ำนทักษะ
ภำษำอังกฤษ ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรใช้โปรแกรมส ำหรับงำนส ำนักงำน เตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนปัจจัยเกื้อหนุน 
(เช่น พัฒนำครูที่มีคุณภำพ ที่สำมำรถสอนภำษำอังกฤษ หรือ IT  เตรียมควำมพร้อมด้ำนคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน    
สื่อกำรเรียนกำรสอน ฯลฯ)   

๒. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรส ำรวจและศึกษำควำมต้องกำรของหน่วยต้นสังกัดและควำมคำดหวังของหน่วยผู้ใช้ 
หรือหน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปบรรจุหรือไปปฏิบัติงำน หรืออำจน ำผลจำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ/            
ไม่พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้หรือหน่วยงำนที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำไปบรรจุ เพ่ือน ำข้อมูลมำพิจำรณำวำงแผนในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำกำรศึกษำต่อไป 

๓. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรก ำหนดวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในกำรให้กำรศึกษำแก่ผู้เรียน และก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติของหน่วยงำน/บุคลำกรในสถำนศึกษำที่สอดคล้อง
กับนโยบำยหรือควำมต้องกำรของหน่วยต้นสังกัด  

๔. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีกำรติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำน/บุคลำกรใน
สถำนศึกษำ รวมทั้งสนับสนุน/ส่งเสริมให้ฝ่ำยต่ำง ๆ ปฏิบัติงำน (ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และ
ผู้เกี่ยวข้อง) ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของงำน ให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนงำนตำมที่สถำนศึกษำ



ก ำหนด เช่น  มีกำรน ำผู้เรียนไปทดสอบภำษำอังกฤษ ปีละ ๒ ครั้ง ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนฝ่ำยต่ำง ๆ โดยให้
ส ำนักงำนประกันหรือเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ รำยงำนผลกำรติดตำม (อำจรำยงำนตำม
ไตรมำส) ให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำทรำบ 

 
ตัวบ่งชี้ที  ๒.๓  คุณภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร ทั้งครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ปฏิบัติงำนฝ่ำยต่ำงๆ ให้มี
จ ำนวนที่เหมำะสมโดยไม่สร้ำงอุปสรรคปัญหำต่อกำรศึกษำ พัฒนำคุณภำพของบุคลำกรให้มีควำมรู้และทักษะในกำร
ปฏิบัติงำนที่เพียงพอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรผลิตผลงำนหรือนวัตกรรมเพ่ือใช้ในกำรศึกษำ พัฒนำตนเอง
ให้มีศักยภำพสูงขึ้น ให้บุคลำกรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งประกำศยกย่องผู้มีผลงำนดีเด่น 

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. กำรบรรจุครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เหมำะสมเพียงพอโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียนกำรสอนและกำร

ปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๒. กำรบรรจุครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณวุฒิหรือมีทักษะที่ตรงตำมประเภทวิชำ สำขำวิชำ หรือ

แขนงงำนที่รับผิดชอบ 
๓. กำรพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะกำรสอน และศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ด้วยกิจกรรมและวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น กำรศึกษำเพ่ิมเติมคุณวุฒิ กำรเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนำงำนในควำมรับผิดชอบ 
กำรฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติ กำรเข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำเพื่อเพ่ิมพูนควำมรู้ ฯลฯ 

๔. กำรส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำผลิตผลงำนทำงวิชำกำรหรือสร้ำงนวัตกรรมที่มีคุณค่ำและมี
ประโยชน์ในกำรศึกษำหรือกำรปฏิบัติงำน 

๕. กำรยกย่องเชิดชูครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีผลงำนหรือมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่
ของตนได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในงำนท่ีรับผิดชอบ 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. สถำนศึกษำมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรและมีกำรวำงแผนบรรจุครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีคุณวุฒิ

หรือมีทักษะที่ตรงตำมประเภทวิชำ สำขำวิชำ หรือแขนงงำน ให้มีจ ำนวนที่เหมำะสมเพียงพอ และไม่เป็นอุปสรรคต่อ
กำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เช่น ส ำรวจระดับควำมรู้ของครูผู้สอน และ
ควำมรู้ของบุคลำกรในกำรบ ำรุงรักษำปัจจัยเกื้อหนุนต่อกำรเรียนรู้ ฯลฯ 

๒. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำ เพ่ิมพูนควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และศักยภำพของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เช่น ส่งครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไปศึกษำ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้คุณวุฒิตรงตำมประเภทวิชำ สำขำวิชำ หรือแขนงงำน  หรือมีกำรเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนำงำนในควำม
รับผิดชอบ หรือเข้ำรับกำรฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติตำมสำขำวิชำหรือแขนงงำน  หรือจัดให้มีกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำ
ทักษะกำรสอนภำษำอังกฤษ/IT แก่ครูผู้สอน หรือเข้ำร่วมกำรประชุม/สัมมนำเพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ต่ำง ๆ เพ่ิมมำกข้ึน ฯลฯ 

๓. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำจัดท ำหรือผลิตผลงำนทำงวิชำกำรหรือสร้ำง
นวัตกรรมที่มีคุณค่ำและมีประโยชน์ต่อกำรศึกษำ หรือกำรปฏิบัติงำนที่ตนเองรับผิดชอบ เช่น กำรส่งเสริมหรือสร้ำง
แรงจูงใจด้วยกำรมอบของหรือรำงวัล หรือให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดท ำหรือผลิตผลงำนทำงวิชำกำร 
หรือสร้ำงนวัตกรรมที่มีคุณค่ำและมีประโยชน์ต่อกำรศึกษำให้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ฯลฯ 



๔. สถำนศึกษำจัดให้มีกำรยกย่องเชิดชูครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีผลงำนหรือมีควำมมุ่งมั่นตั้งใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ของตนจนบรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยในงำนที่รับผิดชอบ เช่น กำรจัดท ำประกำศเกียรติ
บัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือจัดท ำโล่เกียรติยศ หรือมอบเงินรำงวัล เป็นต้น  
 
ตัวบ่งชี้ที  ๒.๔  คุณภาพในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเงิน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และสอดคล้องกับนโยบำย
ของหน่วยต้นสังกัด จัดสรรเงินเพ่ือกำรใช้จ่ำยในกระบวนกำรศึกษำและกำรฝึก จัดเตรียมควำมพร้อมของวัสดุ
อุปกรณ์และปัจจัยเกื้อหนุนกำรฝึกศึกษำ กำรพัฒนำคุณภำพของบุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ กำรใช้จ่ำย เป็นค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อส ำหรับกำรเรียนกำรสอน กำรพัฒนำทักษะวิชำชีพ กำรสร้ำงผลงำนวิชำกำรและ
นวัตกรรม กำรน ำเสนอผลงำนของผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. กำรจัดท ำแผนงบประมำณที่สอดคล้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและนโยบำยของหน่วยต้นสังกัด 
๒. กำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ รวมทั้งกำรให้

รำงวัลแก่ผู้มีผลงำนและคุณงำมควำมดี 
๓. กำรก ำหนดแผนใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงเป็นรูปธรรม และชี้แจงให้บุคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ รับทรำบ 
๔. กำรติดตำมและตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมแผนงำนและถูกต้องตำมข้อก ำหนด 
๕. กำรวิเครำะห์และประเมินแผนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี รวมทั้งสถิติกำรใช้จ่ำยงบประมำณ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปีที่สอดคล้องกับแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและนโยบำย

ของหน่วยต้นสังกัด ซึ่งประกอบด้วย งบประมำณด้ำนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร 
นวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ กำรให้รำงวัลแก่ผู้มีผลงำนและคุณงำมควำมดี ด้ำนทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ เป็นต้น 

๒. สถำนศึกษำมีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร นวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ     
กำรให้รำงวัลแก่ผู้มีผลงำนและคุณงำมควำมดี มีกำรด ำเนินงำนด้ำนทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ให้เป็นตำมที่
เสนอบรรจุไว้ในแผนงบประมำณประจ ำปี 

๓. สถำนศึกษำมีกำรวำงแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน และมีกำรจัดประชุมชี้แจง
บุคลำกรฝ่ำยต่ำง ๆ (ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เกี่ยวข้อง) ให้ทรำบเกี่ยวกับแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปีตำมที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมำณ 

๔. สถำนศึกษำมีกำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปีให้เป็นไปตำมแผนงำนหรือ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี และมีกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้อง เป็นไปตำมระเบียบ ข้อบังคับที่ก ำหนด  และท ำกำร
วิเครำะห์และประเมินแผนและกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี พร้อมทั้งจัดท ำสถิติกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่ำงต่อเนื่อง 

ตัวบ่งชี้ที  ๒.๕  คุณภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรเกื้อหนุนการศึกษา 
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรพัฒนำและดูแลสภำพแวดล้อม ภูมิทัศน์ของสถำนศึกษำ มีกำรก ำกับ
ดูแลกำรใช้อำคำรสถำนที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร โรงฝึกงำน สนำมฝึก ห้องสมุด ก ำกับดูแลในกำรจัดหำ กำรใช้ 



กำรบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์ ให้มีควำมพร้อมใช้อยู่เสมอ มีฐำนข้อมูลของผู้เรียนและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มีข้อมูลพ้ืนฐำน
ของทรัพยำกรต่ำงๆ มีกำรน ำเทคโนโลยีแขนงต่ำงๆมำใช้เพ่ิมประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนและเพ่ิมประสิทธิผล
ของกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และมีกำรประเมินผลกำรใช้ทรัพยำกรเพื่อน ำไปปรับปรุงและพัฒนำต่อไป 
 

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. ควำมเพียงพอของจ ำนวนทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำและกำรฝึก เทียบกับจ ำนวนผู้เรียน 
๑. ควำมพร้อมของห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องฝึกทักษะ สนำมฝึก และทรัพยำกรสนับสนุนกำรศึกษำใน

ห้องเรียนและห้องฝึกต่ำง ๆ 
๒. กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแขนงต่ำง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลของกำรเรียนรู้ และเพ่ิมประสิทธิภำพของกำร

บริหำรจัดกำรงำนด้ำนต่ำง ๆ 
๓. กำรก ำหนดมำตรกำรบ ำรุงรักษำและพัฒนำทรัพยำกรเพ่ือเกื้อหนุนกำรศึกษำและกำรฝึก 
๔. กำรประเมินผลกำรใช้ทรัพยำกรต่ำง ๆ และน ำผลประเมินไปสู่กำรปรับปรุง/พัฒนำให้ดียิ่งขึ้น 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. สถำนศึกษำมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรและจัดท ำแผนกำรจัดหำ  จัดท ำแผนพัฒนำและซ่อมบ ำรุง

ทรัพยำกรเกื้อหนุนต่อกำรจัดกำรศึกษำและกำรฝึกให้มีจ ำนวนเพียงพอต่อจ ำนวนผู้เรียน ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและสอดคล้องต่อนโยบำยหรือเป้ำหมำยที่สถำนศึกษำได้ก ำหนดไว้  

๒. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำและซ่อมบ ำรุงห้องเรียน ห้องทดลอง ห้องฝึกทักษะ สนำมฝึก และ
ทรัพยำกรสนับสนุนกำรศึกษำในห้องเรียนและห้องฝึกต่ำง ๆ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน เพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำและ
กำรฝึกใช้งำนแกค่รู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน  

๓. สถำนศึกษำส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ได้มีกำรเรียนรู้และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในแขนงต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรเรียนรู้ ในกำรบริหำรจัดกำรงำน
ภำยในสถำนศึกษำ 

๔. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดมำตรกำรในกำรบ ำรุงรักษำ และกำรพัฒนำทรัพยำกรเพ่ือเกื้อหนุนกำรศึกษำและ
กำรฝึก เช่น จัดท ำคู่มือหรือค ำแนะน ำในกำรบ ำรุงรักษำหรือกำรใช้ทรัพยำกรชนิดต่ำง ๆ ที่สนับสนุนต่อกำรจัด
กำรศึกษำและกำรฝึกแจกจ่ำยให้ผู้เรียนให้ศึกษำและปฏิบัติตำม 

๕. สถำนศึกษำมีกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ทรัพยำกรเกื้อหนุนกำรศึกษำชนิดต่ำง ๆ รวมทั้งจัดท ำ
สถิติกำรใช้ทรัพยำกร โดยแยกแต่ละประเภท เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนจัดหำและพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรเก้ือหนุนกำรศึกษำและกำรฝึกต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที  ๒.๖  คุณภาพในการประสานความร่วมมือเพื อการบริหารจัดการศึกษา 
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำมีกำรประสำนงำนกับหน่วยต้นสังกัดและหน่วยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกองทัพ เพ่ือให้
หน่วยต่ำงๆมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรศึกษำและกำรฝึกของผู้เรียน กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของครูและ
บุคลำกรฝ่ำยต่ำงๆ เข้ำร่วมเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ เข้ำร่วมกิจกรรมของชุมชน และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่สำธำรณะ
ด้วยเครื่องมือและช่องทำงต่ำงๆ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. กำรประสำนกับหน่วยต้นสังกัดเพ่ือร่วมกันพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
๒. กำรประสำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยในกองทัพ เพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน กำรเพ่ิมพูน

ควำมรู้ กำรฝึกทักษะ กำรฝึกงำน และกำรสนับสนุนอื่น ๆ 



๓. กำรประสำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ภำยนอกกองทัพ เพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน กำรเพ่ิมพูน
ควำมรู้ กำรฝึกทักษะ กำรฝึกงำน และกำรสนับสนุนอื่น ๆ 

๔. กำรร่วมหรือร่วมเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำอ่ืน ๆ หรือองค์กรวิชำชีพอ่ืน ๆ 
๕. กำรให้ข้อมูลและข่ำวสำรแก่หน่วยต้นสังกัดและหน่วยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและสร้ำง

ภำพลักษณ์ที่ดีต่อกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. สถำนศึกษำมีกำรประสำนกับหน่วยต้นสังกัดเพ่ือร่วมกันพิจำรณำก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพ

กำรศึกษำให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำมีประสิทธิภำพเพ่ิมมำกข้ึน  
๒. สถำนศึกษำมีกำรประสำนหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกกองทัพ เพ่ือให้มีกำร

สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ กำรฝึกทักษะ กำรฝึกงำน และกำรสนับสนุนอื่น ๆ 
๓. สถำนศึกษำมีส่วนร่วมกับหน่วยงำนหรือร่วมเครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนศึกษำหรือองค์กรวิชำชีพอ่ืน ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำและกำรฝึก เพ่ือร่วมกันพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำใน
แต่ละระดับและแต่ละประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน  

๔. สถำนศึกษำมีกำรเสนอข้อมูลและข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรฝึกให้แก่หน่วยต้นสังกัด
หน่วยควบคุมกำรศึกษำ และหน่วยที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจและสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีต่อกำรจัด
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ เช่น น ำเสนอข้อมูลลงในเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ  หรือวำรสำรของสถำนศึกษำ ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานที  ๓  ด้านการจัดการเรียนการสอนที เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในแต่ละประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน และ

ตำมคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ ตำมหลักสูตรและระเบียบกำรศึกษำที่ก ำหนด ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล      
ให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีกำรพัฒนำรำยวิชำ หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่หรือ
กลุ่มวิชำเพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยผู้ใช้ 

ตัวบ่งชี้ที  ๓.๑  คุณภาพในการฝึกอบรมและพัฒนาคุณลักษณะทหารที พึงประสงค์ 
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีกำรจัดกำรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนำคุณลักษณะทหำรที่พึงประสงค์ 
โดยก ำหนดไว้ในหลักสูตร หรือ กิจกรรมกำรฝึกอบรมประจ ำปี  มีกำรก ำหนดแบบแผนกำรฝึกอบรมที่เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน ควบคุมและก ำกับดูแลให้มีกำรฝึกอบรมตำมแผนงำนและกระบวนกำรที่ก ำหนด ใช้ครูผู้ฝึกสอนและสิ่ง
สนับสนุนต่ำงๆที่เหมำะสม มีกำรประเมินผลและปรับปรุงพัฒนำกำรฝึกอบรมอยู่เสมอ เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี 
มีคุณลักษณะทหำรที่พึงประสงค์ มีควำมเป็นผู้น ำที่ดี 

 

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. กำรก ำหนดกระบวนวิชำและกิจกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะทหำรที่พึงประสงค์ไว้ในหลักสูตรหรือใน

แผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
๒. กำรจัดท ำแนวทำงกำรสอนและฝึกอบรมในด้ำนต่ำง ๆ ไว้อย่ำงเป็นรูปธรรม และด ำเนินกำรตำมแนวทำงที่

ก ำหนดไว้อย่ำงครบถ้วน 
๓. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรสอนและวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรม 
๔. กำรใช้สื่อและเครื่องมือสนับสนุนกำรสอนและกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับกำรฝึกอบรม 
๕. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติในกำรฝึกอบรมและพัฒนำคุณลักษณะทหำรที่พึงประสงค์ 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดกระบวนวิชำและมีกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำคุณลักษณะทำงทหำร

ที่พึงประสงค์ไว้ในหลักสูตรหรือในแผนกำรด ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรม เช่น จัดท ำปฏิทินกำรศึกษำ  ตำรำงกำร
ฝึกอบรม  จัดท ำแผนกำรสอนหรือแนวทำงกำรสอนและกำรฝึกอบรม จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงภำวะผู้น ำ
ทำงทหำร/เสริมสร้ำงสมรรถภำพทำงทหำร ฯลฯ ทั้งนี้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต้องตอบสนองต่อ 3Rs 8Cs + 
คุณลักษณะที พึงประสงค์ตามที สถานศึกษาก าหนด 

๒. สถำนศึกษำมีกำรก ำกับ ดูแลให้ครูจัดท ำแผนกำรสอนหรือแนวทำงกำรสอนและกำรฝึกอบรมที่ชัดเจน 
และให้ครูด ำเนินกำรสอนให้เป็นไปตำมแผนกำรสอนหรือแนวทำงกำรสอนและกำรฝึกอบรมตำมที่ก ำหนดไว้อย่ำง
ครบถ้วน เช่น มีกำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรม  มีกำรบันทึกหลังกำรสอนหรือกำรฝึกอบรม มีกำรบันทึกผลกำรวัดและ
ประเมินผลกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมของผู้เรียน ฯลฯ  

๓. สถำนศึกษำมีกำรก ำกับ ดูแลให้ครูมีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ 
แผนกำรสอนหรือแนวทำงกำรสอนและกำรฝึกอบรม และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรฝึกอบรมตำมที่หลักสูตร
ก ำหนด เช่น มีกำรบันทึกผลกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้หรือกำรฝึกอบรมของผู้เรียน ฯลฯ 

๔. สถำนศึกษำมีกำรก ำกับ ดูแลให้ครูมีกำรใช้สื่อกำรสอนและเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกที่สอดคล้องกับกำร
สอนหรือกำรฝึกอบรม และกำรเรียนรู้ทีเ่หมำะสมและสอดคล้องกับเนื้อหำวิชำในกำรฝึกอบรม 

๕. สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติต่อกำรฝึกอบรมของครูและกำรพัฒนำคุณลักษณะทำงทหำร
ที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และท ำกำรวิเครำะห์และรำยงำนสรุปผลกำรประเมิน  
 



ตัวบ่งชี้ที  ๓.๒  คุณภาพในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล ให้มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรฝึกตำมกระบวนกำรศึกษำ
ของหลักสูตรได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน เพ่ือพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรและวิชำชีพให้มีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด มีกำรก ำหนดแบบแผนกำรเรียนกำรสอนที่ดีมีมำตรฐำนเดียวกัน มีกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี และ
สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ที่ดีและเหมำะสมกับกำรเรียนรู้ มีกำรวัดผลกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรเรียนกำร
สอนและวัตถุประสงค์รำยวิชำ ควบคุมและก ำกับดูแลให้มีกำรเรียนกำรสอนตำมแผนงำนและกระบวนกำรที่ก ำหนด 
 

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. กำรก ำหนดกระบวนวิชำและกิจกรรมกำรพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพที่พึงประสงค์ไว้ในหลักสูตร โดยควำม

เห็นชอบของหน่วยต้นสังกัดและหน่วยควบคุมกำรศึกษำ 
๒. กำรจัดแผนกำรสอนรำยวิชำตลอดภำคกำรศึกษำ และด ำเนินกำรสอนได้อย่ำงครบถ้วนตำมก ำหนดกำร

หรือข้อก ำหนดทำงกำรศึกษำ 
๓. กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรสอน วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำรำยวิชำ 

และข้อก ำหนดในหลักสูตร 
๔. กำรใช้สื่อและเครื่องมือสนับสนุนกำรสอนและกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะวิชำ 
๕. กำรประเมินผลกำรสอนของครูและผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดกระบวนวิชำและมีกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมกำรพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพที่     

พึงประสงค์ไว้ในหลักสูตร โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของหน่วยต้นสังกัดและหน่วยควบคุมกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรจัดท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน เช่น จัดท ำปฏิทินกำรศึกษำ  จัดท ำแผนกำรสอน  จัดท ำโครงกำร/กิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่เป็นกำรพัฒนำวิชำกำร/วิชำชีพ ฯลฯ ทั้งนี้ในการจัดท าโครงการ/กิจกรรมต้องตอบสนองต่อ 3Rs 8Cs + 
คุณลักษณะที พึงประสงค์ตามที สถานศึกษาก าหนด 

๒. สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลให้ครูได้จัดท ำแผนกำรสอนรำยวิชำตลอดภำคกำรศึกษำที่เป็นชัดเจนครบทุก
รำยวิชำ ให้ครูด ำเนินกำรสอนและมีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแผนกำรสอนให้เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรศึกษำรำยวิชำตำมข้อก ำหนดในหลักสูตร พร้อมทั้งให้มีกำรบันทึกหลังกำรสอน และ
บันทึกผลกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ฯลฯ 

๓. สถำนศึกษำมีกำรก ำกับดูแลให้ครูใช้สื่อกำรสอนและเครื่องมือสนับสนุนกำรสอนและกำรเรียนรู้ที่เหมำะสม
และสอดคล้องกับลักษณะวิชำ 

๔. สถำนศึกษำจัดให้มีกำรประเมินผลกำรสอนของครูและผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และท ำกำรวิเครำะห์และ
รำยงำนสรุปผลกำรประเมิน เช่น สถำนศึกษำมีกำรท ำแบบประเมินผลกำรสอนของครู โดยผู้บริหำรท ำกำรประเมิน
กำรสอนของครู หรือครูประเมินกำรสอนของครูกันเอง หรือครูผู้สอนประเมินตนเองจำกผลกำรวัดควำมรู้ของผู้เรียน 
ส่วนกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ครูอำจท ำกำรประเมินกำรเรียนรู้ผู้เรียนโดยให้งำนมอบและน ำเสนอใน
ห้องเรียน หรืออำจำวัดควำมรู้จำกกำรสอบ Pre - test/Post - test เป็นต้น 

 
ตัวบ่งชี้ที  ๓.๓  คุณภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการยกระดับการศึกษา 
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแลให้ครูพัฒนำรำยวิชำโดยศึกษำส ำรวจควำมคิดเห็นหรือควำม
คำดหวังของหน่วยผู้ใช้เพ่ือน ำมำปรับปรุงเนื้อหำสำระของรำยวิชำให้สอนคล้องกับลักษณะกำรเรียนรู้ของผู้เรียนและ



ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่เพ่ือตอบสนองนโยบำยของต้นสังกัดและควำม
ต้องกำรของหน่วยผู้ใช้ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือกำรเรียนกำรสอนและกำร
เรียนรู้ของผู้เรียน  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้เรียนผลิตผลงำนและน ำเสนอผลงำนในเวทีและโอกำสต่ำงๆ 

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. กำรส่งเสริมให้หน่วยต้นสังกัดและหน่วยผู้ใช้ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรพัฒนำกำรเรียน

กำรสอน/กำรฝึก 
๒. กำรส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรพัฒนำกำรเรียนกำร

สอน/กำรฝึก 
๓. กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้สื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และนวัตกรรมเพ่ือกำรศึกษำ กำรฝึก 

และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
๔. กำรส่งเสริมให้มีกำรทบทวนและปรับปรุงสำระวิชำให้ทันสมัย และสอดคล้องกับกำรน ำไปใช้งำนจริงเมื่อ

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
๕. กำรส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนน ำเสนอผลงำนในเวทีต่ำง ๆ 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้หน่วยต้นสังกัด หน่วยผู้ใช้ ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีส่วนร่วมในกำร

พัฒนำหลักสูตรและกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน/กำรฝึกอบรม ให้มีควำมทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบำยและ
ควำมต้องกำรของหน่วยต้นสังกัดและหน่วยผู้ใช้ เพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยกำรจัดสัมมนำ/
ประชุมหน่วยผู้ใช้ หรือมีกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมหน่วยผู้ใช้ ฯลฯ  

๒. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนมีกำรใช้สื่อ อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
กำรเรียนกำรสอน น ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน และจัดท ำผลงำนหรือนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุน
กำรจัดกำรศึกษำ กำรฝึกอบรม และกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น มีกำรส ำรวจระดับควำมรู้และทักษะในกำรใช้สื่อ/
อุปกรณ์/นวัตกรรมของครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน มีกำรจัดอบรมให้ควำมรู้ในกำรใช้สื่อ/อุปกรณ์/
นวัตกรรมในกำรสอนแก่ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ฯลฯ 

๓. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ครูมีกำรทบทวนและปรับปรุงเนื้อหำสำระวิชำให้มีควำมทันสมัยทุก ๓ - ๕ ปี 
และมีควำมสอดคล้องกับกำรน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน เพ่ือที่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจะได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียนมีกำรน ำเสนอผลงำนหรือนวัตกรรม 
เพ่ือเผยแพร่ในเวทีต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรยกระดับกำรศึกษำของสถำนศึกษำ เช่น กำรน ำผลงำนหรือนวัตกรรมไปจัด
แสดงในงำนนิทรรศกำรของหน่วยต้นสังกัด  หรืองำนจัดนิทรรศกำรจัดกำรควำมรู้ของ ทร. ฯลฯ 
 
ตัวบ่งชี้ที  ๓.๔  คุณภาพในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรักชำติ เทิดทูน
พระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข ส่งเสริมทักษะชีวิต
และทักษะวิชำชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ระเบียบวินัย ปลูกฝังจิตส ำนึกและเสริมสร้ำง กำรเป็นพลเมือง
ไทยและพลโลก ทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรกีฬำ ส่งเสริมกำรด ำรงตนตำมปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในกำรอยู่ร่วมและท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ รวมทั้งมีจิตสำธำรณะ
ในกำรอุทิศและบ ำเพ็ญประโยชน์สังคมชุมชน 

 



ประเด็นการพิจารณา :   
๑. กำรส่งเสริมกิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย 

อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒. กำรส่งเสริมกำรเรียนรู้และร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
๓. กำรส่งเสริมกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม กำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  
๔. กำรส่งเสริมกิจกรรมทำงวิชำกำรและวิชำชีพในแขนงต่ำง ๆ   
๕. กำรส่งเสริมกิจกรรมกำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม สุนทรียภำพ และสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการปฏิบัติ :  
๑. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ได้มีกำรเรียนรู้และเข้ำร่วม

กิจกรรมด้ำนกำรรักชำติ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์ ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  เช่น  โครงกำร/กิจกรรม ๕ ธันวำ โครงกำร/กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ  โครงกำร/กิจกรรม      จิต
อำสำเฉลิมพระเกียรติ  โครงกำร/กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนเทิดพระเกียรติ ฯลฯ 

๒. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ได้มีกำรเรียนรู้และเข้ำร่วมใน 
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ เช่น โครงกำร/กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ตำมหลัก 
เศรษฐกิจพอเพียง  โครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมกำรออมทรัพย์ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงกำร/กิจกรรมศึกษำ  
ดูงำนโครงกำรเนื่องในพระรำชด ำริ ฯลฯ 

๓. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ได้มีกำรเรียนรู้และเข้ำร่วม
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม กำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เช่น โครงกำร/กิจกรรมบรรพชำ
สำมเณร โครงกำร/กิจกรรมเวียนเทียนวันส ำคัญทำงศำสนำ โครงกำร/กิจกรรมพิธีไหว้ครู โครงกำร/กิจกรรม      
ปลูกปะกำรัง/ปลูกป่ำ ฯลฯ 

๔. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ได้มีกำรเรียนรู้และเข้ำร่วม
กิจกรรมทำงวิชำกำรและวิชำชีพในแขนงต่ำง ๆ เช่น โครงกำร/กิจกรรมบริกำรตรวจสภำพรถก่อนวันเทศกำล 
โครงกำร/กิจกรรมอบรมกำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน โครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
(จัดกิจกรรมแสดงกำยบริหำรแบบรำชนำวี และกิจกรรมสอนท ำอำหำรในวันเด็ก) ฯลฯ 

๕. สถำนศึกษำมีกำรส่งเสริมให้ผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้เรียน ได้มีกำรเรียนรู้และเข้ำร่วม
กิจกรรมกำรกีฬำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม สุนทรียภำพ และสิ่งแวดล้อม เช่น โครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำง
สมรรถภำพทำงกำย โครงกำร/กิจกรรมกีฬำเชื่อมควำมสัมพันธ์ โครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนกีฬำกองทัพเรือ 
โครงกำร/กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบชุมชน/วัด  โครงกำร/กิจกรรมเก็บขยะมูลฝอยในคลองมอญ ฯลฯ 

หมายเหตุ :  

๑. กำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรำม ต้องเขียนรำยละเอียดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย รูปแบบกำร
ติดตำมประเมินผล ประโยชน์ที่ได้รับ และตอบสนองต่อ 3Rs + 8Cs + คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด 

๒. ไม่ก ำหนดจ ำนวนกำรจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมในแต่ละประเภท 
๓. โครงกำร/กิจกรรมสำมำรถนับซ้ ำกันได้ และต้องเขียนรำยละเอียดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 

รูปแบบกำรติดตำมประเมินผล ประโยชน์ที่ได้รับครอบคลุมทุกโครงกำร/กิจกรรมในแต่ละด้ำน 
 
 
 



มาตรฐานที  ๔  ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
สถำนศึกษำจัดกำรเรียนกำรสอนตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนในแต่ละประเภทวิชำ สำขำวิชำ สำขำงำน และ

ตำมคุณวุฒิอำชีวศึกษำแต่ละระดับ ตำมหลักสูตรและระเบียบกำรศึกษำที่ก ำหนด ส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับดูแล      
ให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และพัฒนำรำยวิชำ หรือก ำหนดรำยวิชำใหม่หรือ
กลุ่มวิชำเพ่ิมเติมให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและควำมต้องกำรของหน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยผู้ใช้ 

ตัวบ่งชี้ที  ๔.๑  คุณภาพในการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
ค าอธิบาย  :   

สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและพัฒนำ
มำตรฐำนกำรศึกษำประกอบด้วยกำรประเมินคุณภำพภำยใน กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำโดยด ำเนินกำรตำมแนวทำงท่ีกระทรวงกลำโหมก ำหนด สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 

ประเด็นการพิจารณา :  
๑. กำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำม

มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๒. กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
๓. กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำและจัดให้กำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำ 
๔. กำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
๕. กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่องจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและผลกำรประเมินคุณภำพ

ภำยนอก 

แนวทางการปฏิบัติ : 
๑. สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดและจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ (คู่มือประกันคุณภำพภำยในของ

สถำนศึกษำ) และมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำที่ก ำหนด พร้อมทั้งด ำเนินงำนจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
หรือแผนกลยุทธ์ต่ำง ๆ ตำมที่ก ำหนด 

๒. สถำนศึกษำโดยส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ/เจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรติดตำม 
ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนในกลยุทธ์ต่ำง ๆ และรำยงำนเป็นระยะ ๆ (อำจรำยงำนตำมไตรมำส) และท ำกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนว่ำบรรลุตำมเป้ำหมำยของแต่ละกลยุทธ์และบรรลุตำมวิสัยทัศน์ในทุกปีกำรศึกษำ พร้อม
ทั้งจัดให้กำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำตำมที่ก ำหนด โดยอำจใช้เครื่องมือ IT 
ให้เป็นประโยชน์ในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติและเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร 

๓. สถำนศึกษำมีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ (Self – 
Assessment Report : SAR) และน ำผลจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในและผลจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
มำพิจำรณำวำงแผนปรับปรุง และพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง  

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


