
๑๖ 
 

ส่วนที่ ๔ 
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ฝวก.ยศ.ทร.   

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
            ................... เว้นประเมิน ................... 

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต การวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ประจ า/นักวิจัย 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
(๒) มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง  
(๓) มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดท างานวิจัย 
ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
(๔) มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ 
(๕) มีการสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องคณาจารย์/นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม 
หรือสิ่งประดิษฐ์ ดีเด่น 
(๖) มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณาจารย์/นักวิจัย กับองค์กรภายนอก 
(๗) มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ 
(๘) มีการน าผลประเมินที่ได้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงาน/โครงการ 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จากจ านวน
ทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
  (๑) มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
เนื่องจากไม่มีแผนพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการฯ 
 (๒)  มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง พบว่า มีการจัดท าข้อมูลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ บทความ 
เอกสารประกอบการศึกษาของอาจารย์ประจ า พร้อมข้อมูลการตีพิมพ์/การเผยแพร่ และห้วงเวลา 



๑๗ 
 

  (๓)  มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหล่งค้นคว้าต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดท า
งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ พบว่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ทร. ในการ
จัดท าเอกสารประกอบการศึกษา และกองทุน พล.ร.อ.ประพัฒน์ - คุณหญิง ศรีศิริ กฤษณจันทร์ (คปศ.) ในการ
จัดท าวารสารนาวิกาธิปัตย์สาร จ านวน ๙๖,๐๐๐ บาท 
  (๔)  มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ พบว่า   
มีการเสนอขออนุมัติให้ น.ท.สิชล ห่วงนิกร อจ.กวสธ.ฝวก.ฯ และ น.ท.ชิตสกนธ์ วิเศษ อจ.กวยศ.ฝวก.ฯ เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบความคิดและความคิดสร้างสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์         
เมื่อ ๕ - ๖ มี.ค.๕๘ 
  (๕)  มีการสร้างขวัญและก าลังใจและยกย่องคณาจารย์/นักวิจัย ที่มีผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ดีเด่น พบว่า มีการเสนอ ยศ.ทร. ประกาศยกย่องชมเชยอาจารย์ที่เรียบเรียงเอกสาร
ประกอบการศึกษา จ านวน ๔ นาย ดังนี้ 
  ๑)  น.อ.กฤษฎางค์ สุทัศน์ ณ อยุธยา อจ.กวยศ.ฝวก.ฯ เรียบเรียงเอกสารประกอบการศึกษา หัวข้อวิชา 
การจัดรูปองค์การ เมื่อ ๗ ต.ค.๕๗   
  ๒) น.ท.พิษณุ สุขยอด อจ.กวยศ.ฝวก.ฯ เรียบเรียงเอกสารประกอบการศึกษา หัวข้อวิชา การ
ปฏิบัติการข่าวสาร เมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๘   
  ๓) น.อ.อิศรเรศ เลิศทางธรรม รอง ผอ.กอวจ.ฝวก.ฯ และ น.ท.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง อจ.กวมศ.ฝวก.ฯ 
เรียบเรียงหนังสือ เรื่อง การอ้างเหตุผลและการเขียนตามหลักสากล เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๘ 
  (๖)  มีการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณาจารย์/นักวิจัย กับองค์กรภายนอก พบว่า มีการจัดท า
ข้ อตกลงการประสานความร่ ว มมื อทา งวิ ช าการ ระหว่ า งกองทัพ เ รื อกั บมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพ่ือก าหนดขอบข่ายการประสานความร่วมมือกัน     
โดยจัดกิจกรรมด้านการศึกษาและวิชาการร่วมกัน ประกอบด้วย การสัมมนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ     
การท างานวิจัยร่วมกัน และการแลกเปลี่ยนผลงานวิจัย การผลิตต าราทางวิชาการในสาขาต่าง  ๆ                
การแลกเปลี่ยนสารนิเทศและผลงานทางวิชาการในสาขาต่าง ๆ 
  (๗)  มีการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจากไม่มีแผนพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการฯ 
  (๘)  มีการน าผลประเมินที่ได้ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงาน/โครงการ พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
เนื่องจากไม่มีแผนพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เท่ากับ ๓ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๘ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๒ - ๖) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)   ๓ 

 

 



๑๘ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า/นักวิจัย ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
(ได้แก่ งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/ต ารา/คู่มือ/เอกสารอ้างอิง เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรต่าง ๆ 
เป็นต้น)  

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ ชิ้น ๒ ชิ้น ๓ ชิ้น ๔ ชิ้น ≥ ๕ ชิ้น ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ มีจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า/
นักวิจัยที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/ต ารา/คู่มือ/เอกสารอ้างอิง เอกสาร
ประกอบการบรรยายหลักสูตรต่าง ๆ รวม ๖ ชิ้น/ผลงาน 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๒ ปี) ฝวก.ฯ มีจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ า/นักวิจัย ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ งานวิจัย/บทความทางวิชาการ/ต ารา/
คู่มือ/เอกสารอ้างอิง เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตรต่าง ๆ จ านวน ๘ ชิ้น/ผลงาน เฉลี่ยรวม ๒ ปี เท่ากับ 
๔ ชิ้น/ผลงาน รายละเอียดตามผนวกท้ายมาตรฐานที่ ๒ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 
จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ า/นักวิจัย (ชิ้น/ผลงาน) 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๑๓ ๑๒ ๒๕ 

จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ า/นักวิจัย ที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
(ชิ้น/ผลงาน) 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๒ ๖ ๘ 

เฉลี่ย ๒ ปี    ๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของจ านวนผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 ก าหนดระดับคุณภาพ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ที่มีการตีพิมพ์ 

ค่าน  าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 

๐.๐๕ บทความจากงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารของสถาบัน/ยศ.ทร. 
๐.๗๕ บทความจากงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) คุณภาพ

ระดับกองทัพ ระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค   
๑.๐๐ บทความจากงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) คุณภาพ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 



๑๙ 
 

 ก าหนดระดับคุณภาพ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่มีการเผยแพร่โดย
จัดนิทรรศการ (Exhibition) จัดการแสดง (Performance) หรือเผยแพร่โดยระบบสารสนเทศผ่านสื่อ
ออนไลน์ที่มีระบบกลั่นกรองท่ีมีคุณภาพ 

ค่าน  าหนัก 
(คะแนน) 

ระดับคุณภาพ ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

๐.๐๕ มีการเผยแพร่ระดับสถาบัน หรือสถานศึกษา 
๐.๗๕ มีการเผยแพร่ระดับกองทัพ ระดับจังหวัด หรือระดับภูมิภาค   
๑.๐๐ มีการเผยแพร่ระดับระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ   

 
เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๑.๙๙ ชิ้น ๒ - ๒.๙๙ ชิ้น ๓ - ๓.๙๙ ชิ้น ๔ - ๔.๙๙ ชิ้น ≥ ๕ ชิ้น ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  

หรือต่ ากวา่ระดบั 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ มีผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่มีการตีพิมพ์หรือเผยแพร่จ านวน ๙ ชิ้น/ผลงาน มีผลรวมถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ 
๖.๗๕ ชิ้น/ผลงาน ประกอบด้วย  
 ๑. ผลงานที่มกีารตีพิมพ์ ระดับกองทัพ จ านวน ๙ ชิ้น/ผลงาน  คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ ๖.๗๕  
ชิ้น/ผลงาน  
 ๒. ผลงานที่มกีารเผยแพร่  จ านวน ๐ ชิ้น/ผลงาน คิดเป็นผลรวมถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ ๐ ชิ้น/ผลงาน 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๒ ปี) ฝวก.ฯ มีผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ที่มีการตีพิมพ์และเผยแพร่ จ านวน ๒๑ ชิ้น/ผลงาน      
มีผลรวมถ่วงน้ าหนัก เท่ากับ ๑๕.๗๕ ชิ้น/ผลงาน เฉลี่ยรวม ๒ ปี เท่ากับ ๗.๘๘ ชิ้น/ผลงาน รายละเอียดตาม
ผนวกท้ายมาตรฐานที่ ๒ฯ 
 จงึให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 
ผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย ที่มีการตีพิมพ์ (ชิ น/ผลงาน) 

- ๙.๐๐ ๖.๗๕ ๑๕.๗๕ 

- ตีพิมพ์ระดับสถาบัน/ยศ.ทร./สถานศึกษา  
  (นน. ชิ้นละ ๐.๕๐ คะแนน) 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

- ตีพิมพ์ระดับกองทัพ ระดับจังหวัด หรือระดับ
ภูมิภาค (นน. ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๙.๐๐ 
(๑๒ ชิ้น) 

๖.๗๕ 
(๙ ชิ้น) 

๑๕.๗๕ 
(๒๑ ชิ้น) 

- ตีพิมพ์ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 (นน. ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

๑.๐๐ 
(๑ ชิ้น) 

  



๒๐ 
 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 
ผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานวิจัย ผลงานทาง
วิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย ที่มีการเผยแพร่ (ชิ น/ผลงาน) 

- ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๐.๐๐ 

- เผยแพร่ระดับสถาบัน/ยศ.ทร./สถานศึกษา  
  (นน. ชิ้นละ ๐.๕๐ คะแนน) 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

- เผยแพร่ระดับกองทัพ ระดับจังหวัด หรือระดับ
ภูมิภาค (นน. ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

- เผยแพร่ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
 (นน. ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

๐.๐๐ 
(๐ ชิ้น) 

จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ า/นักวิจัย ที่มีการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ (ชิ น/ผลงาน) 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๑๒ ๙ ๒๑ 

รวมผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานฯ ที่มีการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ (ชิ น/ผลงาน) 

- ๙.๐๐ ๖.๗๕ ๑๕.๗๕ 

เฉลี่ย ๒ ปี (ชิ้น/ผลงาน)    ๗.๘๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
 
 

(A) 

ผลด าเนินงาน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๒  
ปี 

เฉลี่ย 
๒  
ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 

(A)*(B) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน 

๒.๑ ระบบและกลไก
ในการสนับสนุนการ
ผลิต การวิจัย  ผลงาน
ทางวิชาการ  
นวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของ
อาจารย์ประจ า/
นักวิจัย 

๒     ๕ ใน ๓   ๓ ๖ 
     ๘ ข้อ      

๒.๒ จ านวนผลงาน 
วิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจ า/นักวิจัยที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
(ได้แก่ งานวิจัย/
บทความทางวิชาการ/
ต ารา/คู่มือ/เอกสาร 
อ้างอิงเอกสาร
ประกอบการบรรยาย
หลักสตูรตา่ง ๆ  
เป็นต้น) 

๒  -  ๒  ๖ ๘ ๔ ๔ ๘ 
           

๒.๓ ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของจ านวน
ผลงานวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย ที่มีการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

๑  -  ๙.๐๐  ๖.๗๕ ๑๕.๗๕ ๗.๘๘ ๕ ๕ 
           

รวม ๕          ๑๙ 
ผลประเมิน ม.๒           ๓.๘๐ 

ระดับคุณภาพ          ดี 
 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒ 
อาจารย์ประจ ามีผลงานทางวิชาการ และน าไปใช้ประโยชน์เป็นเอกสารประกอบการศึกษาของหลักสูตร   

ต่าง ๆ 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
ขาดแผนพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์ประจ า 



๒๒ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
ควรจัดท าแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า โดยก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์

ประเมินรอบสี่ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าผลงานฯ ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งประเมินแผนงานทุกสิ้นปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๒ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ฯ และตัวบง่ชี้ที่ ๒.๓ฯ) 

ตารางสรปุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตพีิมพ์/เผยแพร่ และรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

ที ่ ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

ต าแหน่ง หลักสูตร
และวิชา
ที่สอน 

ช่ือวารสาร 
ที่ตีพิมพ์/ 
สถานที่
เผยแพร่ 

นน.ของการตีพิมพ์/ 
การเผยแพร่ 

การ
น าไปใช้

ประโยชน์ 

การ
รับรอง
โดย สถาบัน

(๐.๕๐) 
กองทัพ
(๐.๗๕) 

ชาต/ิ
นานาชาต ิ
(๑.๐๐) 

ฝวก.ยศ.ทร. จ านวน ๖ ชิ น 
๑. บทความเรื่อง 

ความขัดแย้งใน
ตัวเองของนโยบาย
ต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา : 
การสร้างโลกเสรี
กับการแสวงหา
ภัยคุกคาม 

น.ท.หัสไชยญ์  
มั่งคั่ง   

อจ. 
กวมศ. 
ฝวก.ฯ 
 

สธ.ทร. 
อส. 
 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปัตย์
สาร ฉบับท่ี 
๘๙ (ต.ค.๕๗ 
- มี.ค.๕๘) 
และเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมวิชา 
การของ
กองทัพเรือ 
ครั้งท่ี ๘  

-  - ในการ
ประชุม 
วิชาการ
ของ
กองทัพเรือ 
ครั้งท่ี ๘ 
เมื่อ ๑๔ 
ก.ค.๕๘ 
ณ หอ 
ประชุม
กองทัพเรือ 

เอกสาร
ประกอบ
การ
ประชุม
วิชาการ
ของกอง 
ทัพเรือ 
ครั้งท่ี ๘ 

๒. บทความเรื่อง 
บทบาทของ
ญี่ปุ่นในฐานะ
มหาอ านาจกับ 
ความมั่นคงใน 
เอเชีย-แปซิฟิก : 
มุมมองของส านัก
อังกฤษ 

น.ท.หัสไชยญ์  
มั่งคั่ง   

อจ. 
กวมศ. 
ฝวก.ฯ 
 

สธ.ทร. 
อส. 
 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปัตย์
สาร ฉบับท่ี 
๙๐ (เม.ย. - 
ก.ย.๕๘) 
และเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมวิชา 
การของ
กองทัพเรือ 
ครั้งท่ี ๘ 

-  - ในการ
ประชุม 
วิชาการ
ของ
กองทัพเรือ 
ครั้งท่ี ๘ 
เมื่อ ๑๔ 
ก.ค.๕๘ 
ณ หอ 
ประชุม
กองทัพเรือ 

เอกสาร
ประกอบ
การ
ประชุม
วิชาการ
ของกอง 
ทัพเรือ 
ครั้งท่ี ๘ 

๓. บทความเรื่อง 
อาเซียน : องค์กร 
แห่งความรัก 
ความเป็นจริง 
หรือภาพมายา” 
 

น.อ.อิศเรศ  
เลิศทางธรรม 
 
 

รอง ผอ. 
กอวจ. 
ฝวก.ฯ 
 

สธ.ทร. 
อส. 
 

ตีพิมพ์ใน
เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมทาง
วิชาการของ
กองทัพเรือ 
ครั้งท่ี ๘  
 

-  - ในการ
ประชุม 
วิชาการ
กองทัพเรือ 
ครั้งท่ี ๘ 
เมื่อ ๑๔ 
ก.ค.๕๘ 
ณ หอ 
ประชุม
กองทัพเรือ 

เอกสาร
ประกอบ
การ
ประชุม
วิชาการ
กองทัพ 
เรือ ครั้ง
ที่ ๘ 

 



๒๔ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๒ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ฯ และตัวบง่ชี้ที่ ๒.๓ฯ) 

ตารางสรปุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตพีิมพ์/เผยแพร่ และรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

 

ที ่ ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

ต าแหน่ง หลักสูตร
และวิชา
ที่สอน 

ช่ือวารสาร 
ที่ตีพิมพ์/ 
สถานที่
เผยแพร่ 

นน.ของการตีพิมพ์/ 
การเผยแพร่ 

การ
น าไปใช้

ประโยชน์ 

การ
รับรอง
โดย สถาบัน

(๐.๕๐) 
กองทัพ
(๐.๗๕) 

ชาต/ิ
นานาชาต ิ
(๑.๐๐) 

๔. หนังสือเรื่อง  
“การอ้างเหตุผล
และการเขียน
ตามหลักสากล”  

น.อ.อิศเรศ  
เลิศทางธรรม  
 
น.ท.หัสไชยญ์  
มั่งคั่ง   

รอง ผอ.
กอวจ. 
ฝวก.ฯ 
อจ. 
กวมศ. 
ฝวก.ฯ 

สธ.ทร. 
อส. 
 
สธ.ทร. 
อส. 
 

- - - - หลักสตูร
วทร. 
หลักสตูร
สธ.ทร. 

ยศ.ทร. 
ประกาศ
ยกย่อง
ชมเชย 
เมื่อ ๑๔ 
ก.ย.๕๘ 

๕. เอกสารประกอบ 
การศึกษา หัวข้อ
วิชาการปฏิบัต ิ
การข่าวสาร 
(Information 
Operations)
หมวดวิชาปฏิบัต ิ
การทางทหาร 

น.ท.พิษณุ 
สุขยอด 
 
 

อจ. 
กวยศ. 
ฝวก.ฯ 

สธ.ทร. 
อส. 
นว. 
ทป. 

- - - - หลักสตูร
สธ.ทร.
หลักสตูร 
พรรค
นาวิน 
หลักสตูร 
ทั่วไป 
 

ยศ.ทร. 
ประกาศ
ยกย่อง
ชมเชย 
เมื่อ ๒๐ 
ส.ค.๕๘ 

๖. ปรับปรุง  
อทร.๘๓๐๒  
การพิจารณา
ของฝ่าย
อ านวยการ 

พล.ร.ต.ค ารณ  
พิสณฑ์ยุทธการ 
น.อ.เสนิส 
ทังสุบุตร 
น.อ.กระแส 
เม่งอ าพน 
น.อ.อัครเดช 
จุณศิร ิ
น.อ.ศศิน 
สวรรคทตั 
 
น.ท.รณยุทธ 
ขวัญมงคล 
น.ท.เฉลิมวุฒ ิ
บุญจันทร ์
น.ท.สิชล 
ห่วงนิกร 

ผอ. 
ศยร.ฯ 
- 
 
ผอ.กวสธ. 
ฝวก.ฯ 
- 
 
รอง ผอ. 
กวสธ. 
ฝวก.ฯ 
อจ.กวสธ. 
ฝวก.ฯ 
อจ.กวมศ. 
ฝวก.ฯ 
อจ.กวสธ. 
ฝวก.ฯ 

วทร. 
สธ.ทร. 
อส. 
นว. 
ทป. 
พวช. 

- - - - เป็น
เอกสาร
ประกอบ 
การ
ปฏิบัต ิ
ราชการ
ใน ทร. 

อนุมัติ
บัตร 
โดย
ประธาน
กรรมการ
พิจารณา
และ
จัดท า 
อทร. 
และ 
รอง
เสธ.ทร. 
ลง ๒๔ 
ก.ย.๕๘ 

 
 
 



๒๕ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๒ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ฯ และตัวบง่ชี้ที่ ๒.๓ฯ) 

ตารางสรปุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตพีิมพ์/เผยแพร่ และรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

ต าแหน่ง หลักสูตร
และวิชา
ที่สอน 

ช่ือวารสาร 
ที่ตีพิมพ์/ 
สถานที่
เผยแพร่ 

นน.ของการตีพิมพ์/ 
การเผยแพร่ 

การ
น าไปใช้

ประโยชน์ 

การ
รับรอง
โดย สถาบัน

(๐.๕๐) 
กองทัพ
(๐.๗๕) 

ชาต/ิ
นานาชาต ิ
(๑.๐๐) 

ศยร.ยศ.ทร. จ านวน ๖ ชิ น 
๑. บทความเรื่อง 

ยุทธศาสตร์ทาง
เรือ...ถึงเวลาต้อง
คิดใหม ่

พล.ร.ต.ค ารณ  
พิสณฑ์ยุทธการ 

ผอ.
ศยร.ฯ 

วทร. ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปัตย์
สาร ฉบับท่ี 
๘๙ (ต.ค.๕๗ 
- มี.ค.๕๘) 

-  - - - 

๒. บทความเรื่อง 
ยุทธศาสตร์ทาง
เรือท่ีตอบสนอง
ต่อแผนความ
มั่นคงแห่งชาติ
ทางทะเล 

พล.ร.ต.ค ารณ  
พิสณฑ์ยุทธการ 

ผอ.
ศยร.ฯ 

วทร. ตีพิมพ์ใน 
นาวกิาธิปัตย ์
สาร ฉบับท่ี 
๙๐ (เม.ย. - 
ก.ย.๕๘) 

-  - - - 

๓. บทความเรื่อง 
การวิเคราะห์
ภาพอนาคต 
โครงการพัฒนา
ท่าเรือน้ าลึกและ
นิคมอุตสาหกรรม
ทวายในปี ๒๕๖๓ 

น.อ.สมิท 
โมธินา 

ผอ. 
กศร.
ศยร.ฯ 

วทร. ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปัตย์
สาร ฉบับท่ี 
๘๙ (ต.ค.๕๗ 
- มี.ค.๕๘) 

-  - - - 

๔. บทความเรื่อง 
บทเรียนจากการ
ค้นหาเครื่องบิน 
Boeing 777-
2H6ER สายการ
บินมาเลเซีย 
แอรไ์ลน์เทีย่วบิน
MH370 กับการ
พัฒนาระบบการ
ค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศ
ยานและเรือ
ประสบภัย 

น.อ.สมิท 
โมธินา 

ผอ. 
กศร.
ศยร.ฯ 

วทร. ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปัตย์
สาร ฉบับท่ี 
๙๐ (เม.ย.- 
ก.ย.๕๘) 

-  - - - 

 
 
 



๒๖ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๒ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ฯ และตัวบง่ชี้ที่ ๒.๓ฯ) 

ตารางสรปุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตพีิมพ์/เผยแพร่ และรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

ต าแหน่ง หลักสูตร
และวิชา
ที่สอน 

ช่ือวารสาร 
ที่ตพีิมพ์/ 
สถานที่
เผยแพร่ 

นน.ของการตีพิมพ์/ 
การเผยแพร่ 

การ
น าไปใช้

ประโยชน์ 

การ
รับรอง
โดย สถาบัน

(๐.๕๐) 
กองทัพ
(๐.๗๕) 

ชาต/ิ
นานาชาต ิ
(๑.๐๐) 

๕. บทความเรื่อง 
ปัญหาข้อพิพาท
ทะเลจีนใต้(ตอน
ที่ ๒) กรณีศึกษา
ความชอบธรรม
ของเส้นประเกา้
จุดและสิทธิ
น่านน้ า
ประวัติศาสตร ์

น.อ.ดุลยวัฒน์ 
เชาว์ดี 

รอง ผอ. 
กศย.
ศยร.ฯ 

สธ.ทร. 
อส. 
นว. 
ทป. 
พว. 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปัตย์
สาร ฉบับท่ี 
๘๙ (ต.ค.๕๗ 
- มี.ค.๕๘) 

-  - - - 

๖. บทความเรื่อง 
Compare and 
Contrast the 
Effectiveness 
of Flag State 
VS.Port and 
Market-related 
Measures to 
Combat IUU 
Fishing 

น.อ.ดุลยวัฒน์ 
เชาว์ดี 

รอง ผอ. 
กศย.
ศยร.ฯ 

สธ.ทร. 
อส. 
นว. 
ทป. 
พว. 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปัตย์
สาร ฉบับท่ี 
๙๐ (เม.ย. - 
ก.ย.๕๘) 

-  - - - 

รวม ๑๒ ชิ น รวมผลงานจ าแนกตาม นน. ๐ ชิ น ๙ ชิ น ๐ ชิ น ๖ ชิ น  
 ผลรวมถ่วง นน. ๐ 

x 
๐.๕๐ 

= 
๐.๐๐ 
ช้ิน 

๙ 
x  

๐.๗๕ 
= 

๖.๗๕
ช้ิน 

๐ 
x  

๑.๐๐ 
= 

๐.๐๐ 
ช้ิน 

  

 รวมผลงานถ่วง นน. ทั งหมด ๖.๗๕ ชิ น   
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๒ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ฯ และตัวบง่ชี้ที่ ๒.๓ฯ) 

ตารางสรปุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตพีิมพ์/เผยแพร่ และรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ที ่ ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

ต าแหน่ง หลักสูตร
และวิชา
ที่สอน 

ช่ือวารสาร 
ที่ตีพิมพ์/ 
สถานที่
เผยแพร่ 

นน.ของการตีพิมพ์/ 
การเผยแพร่ 

การ
น าไปใช้

ประโยชน์ 

การ
รับรอง
โดย สถาบัน 

(๐.๕๐) 
กองทัพ 
(๐.๗๕) 

ชาต/ิ
นานาชาติ 
(๑.๐๐) 

ฝวก.ยศ.ทร. จ านวน ๕ ชิ น  
๑. 
 

บทความ เรื่อง  
A Comparative 
Study on 
Maritime 
Security Policy 
between 
Thailand and 
South Korea 

น.อ.วชิรพร 
วงศ์นครสว่าง 

ผอ. 
กวมศ. 
ฝวก.ฯ 
 

วทร. 
สธ.ทร. 
อส. 
นว. 
ทป. 
พว. 
 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปตัย ์
สาร ฉบบัที่ 
๘๗ (ต.ค.
๕๖ - มี.ค.
๕๗) 

-  - - - 

๒. 
 

บทความ เรื่อง  
สุดซอย...คือ
ค าตอบ(Area 
Command 
Concept) 

น.อ.ยุทธนา 
อักษรศร ี

รอง ผอ. 
กวสธ. 
ฝวก.ฯ 
 

วทร. 
สธ.ทร. 
อส. 
นว. 
ทป. 
พว. 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปตัย ์
สาร ฉบบัที่ 
๘๗ (ต.ค.
๕๖ - มี.ค.
๕๗) 

-  - - - 

๓. 
 

บทความ เรื่อง  
ยุทธศาสตร์ 
Pivot to Asia
ของสหรฐัอเมริกา
จากมุมมองเสรี
นิยม 

น.ท.หัสไชยญ ์
มั่งคั่ง 

อจ. 
กวมศ. 
ฝวก.ฯ 
 

สธ.ทร. 
อส. 
 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปตัย ์
สาร ฉบับที่ 
๘๗ (ต.ค.
๕๖ - มี.ค.
๕๗) 

-  - - - 

๔. 
 

บทความ เรื่อง  
การก้าวข้ึนเป็น
มหาอ านาจของ
จีน มุมมองจาก
แนวคิด “สังคม
ที่สอดคล้อง 
ลงตัว” 

น.ท.หัสไชยญ ์
มั่งคั่ง 

อจ. 
กวมศ. 
ฝวก.ฯ 
 

สธ.ทร. 
อส. 
 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปตัย์
สาร ฉบบัที่ 
๘๘ (เม.ย. - 
ก.ย.๕๗) 
และเอกสาร
ประกอบการ
ประชุมวิชา 
การของ
กองทัพเรือ 
ครั้งท่ี ๘ 

-  - ในการ
ประชุม 
วิชาการ
ของ
กองทัพเรือ 
ครั้งท่ี ๘ 
เมื่อ ๑๔ 
ก.ค.๕๘  
ณ หอ 
ประชุม
กองทัพเรือ 

เอกสาร
ประกอบ
การ
ประชุม
วิชาการ
ของกอง 
ทัพเรือ 
ครั้งท่ี ๘ 

 
 
 



๒๘ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๒ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ฯ และตัวบง่ชี้ที่ ๒.๓ฯ) 

ตารางสรปุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตพีิมพ์/เผยแพร่ และรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

ต าแหน่ง หลักสูตร
และวิชา
ที่สอน 

ช่ือวารสาร 
ที่ตีพิมพ์/ 
สถานที่
เผยแพร่ 

นน.ของการตีพิมพ์/ 
การเผยแพร่ 

การ
น าไปใช้

ประโยชน์ 

การ
รับรอง
โดย สถาบัน 

(๐.๕๐) 
กองทัพ 
(๐.๗๕) 

ชาต/ิ
นานาชาติ 
(๑.๐๐) 

๕. 
 

เอกสารประกอบ 
การบรรยาย
หัวข้อวิชาการ
จัดรูปองค์การ 
ชุดวิชาหลักการ
และเทคนิคการ
บริหาร หมวด
วิชาเสนาธิการกจิ 

น.อ.กฤษฎางค์  
สุทัศน์ ณ 
อยุธยา 
 
 

อจ. 
กวยศ. 
ฝวก.ฯ 

สธ.ทร. 
อส. 
 

 - - - หลักสตูร 
ทั่วไป
หลักสตูร 
เพิ่มวิชา 

ยศ.ทร. 
ประกาศ
ยกย่อง
ชมเชย 
เมื่อ ๗ 
ต.ค.๕๗ 

ศยร.ยศ.ทร. จ านวน ๘ ชิ น                  
๑. 
 

บทความ เรื่อง 
ยุทธศาสตร์
ความมั่นคง
แห่งชาติทาง
ทะเล 

พล.ร.ต.จุมพล 
ลุมพิกานนท์ 

ผอ. 
ศยร.ฯ 
 

วทร. 
 
 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปัตย์ 
สาร ฉบบัที่ 
๘๗ (ต.ค.
๕๖ - มี.ค.
๕๗) 

   - - 

๒. 
 

บทความ เรื่อง 
๒๕ กันยายน  
วันเกิด 
ธงราชนาว ี
เอกลักษณ์แห่ง
ความภาคภูมิใจ 

พล.ร.ต.จุมพล 
ลุมพิกานนท์ 

ผอ. 
ศยร.ฯ 
 

วทร. 
 

ตีพิมพ์ใน
นาวิกศาสตร์ 
ปีท่ี ๙๗ เล่ม
ที่ ๙ (ก.ย.
๕๗) 

   - - 

๓. 
 

บทความ เรื่อง 
PSI กับปฏิบัติ 
การทางเรือ 

น.อ.ดุลยวัฒน์ 
เชาวน์ดี 

ศยร.ฯ 
 

สธ.ทร. 
 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปตัย ์
สาร ฉบบัที่ 
๘๗ (ต.ค.
๕๖ - มี.ค.
๕๗) 

   -  

๔. 
 

บทความ เรื่อง 
ปัญหาข้อพิพาท
หมู่เกาะเซนคาก ุ
กับสภาวะ
แวดล้อมดา้น
ความมั่นคง 
ในทะเลจีน
ตะวันออก 

น.อ.ดุลยวัฒน์ 
เชาวน์ดี 

ศยร.ฯ 
 

สธ.ทร. 
 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปตัย ์
สาร ฉบับที่ 
๘๘ (เม.ย. - 
ก.ย.๕๗) 
 
 

   - - 



๒๙ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๒ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ฯ และตัวบง่ชี้ที่ ๒.๓ฯ) 

ตารางสรปุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการตพีิมพ์/เผยแพร่ และรับรองการน าไปใชป้ระโยชน์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือผลงาน ช่ือเจ้าของ
ผลงาน 

ต าแหน่ง หลักสูตร
และวิชา
ที่สอน 

ช่ือวารสาร 
ที่ตีพิมพ์/ 
สถานที่
เผยแพร่ 

นน.ของการตีพิมพ์/ 
การเผยแพร่ 

การ
น าไปใช้

ประโยชน์ 

การ
รับรอง
โดย สถาบัน 

(๐.๕๐) 
กองทัพ 
(๐.๗๕) 

ชาต/ิ
นานาชา

ต ิ
(๑.๐๐) 

๕. 
 

บทความ เรื่อง 
การจัดตั้ง
สถาบันกิจการ
ทางทะเลแห่ง
ประเทศไทย  

น.อ.ดุลยวัฒน์ 
เชาวน์ดี 

ศยร.ฯ สธ.ทร. 
 

ตีพิมพ์ใน
นาวิกศาสตร์ 
ปีท่ี ๙๗ เล่ม
ที่ ๗ (ก.ค.
๕๗) 

   - - 

๖. 
 

บทความ เรื่อง 
Media 
Impacts on 
Counterinsurg
ency  

น.อ.ยศภาค 
โชติกพงศ์ 

ศยร.ฯ สธ.ทร. 
 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปตัย์
สารฉบับที่ 
๘๘ (เม.ย. - 
ก.ย.๕๗) 

   - - 

๗. 
 

บทความ เรื่อง 
สื่อกับการ
ต่อต้านการก่อ
ความไมส่งบ 

น.อ.ยศภาค 
โชติกพงศ์ 

ศยร.ฯ สธ.ทร. 
 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปตัย ์
สาร ฉบบัที่ 
๘๘ (เม.ย. - 
ก.ย.๕๗) 

   - - 

๘. 
 

บทความ เรื่อง 
เขตปลอดภัย 
๕๐๐ เมตร ของ
แท่นขุดเจาะ...
เพียงพอหรือยัง 

น.ท.เพ็ญชัย 
อินสิงห์ 

ศยร.ฯ สธ.ทร. 
 

ตีพิมพ์ใน 
นาวิกาธิปตัย ์
สาร ฉบบัที่ 
๘๘ (เม.ย. - 
ก.ย.๕๗) 

   - - 

รวม ๑๓ ชิ น รวมผลงานจ าแนกตาม นน. ๐ ชิ น ๑๒ ชิ น ๐ ชิ น ๒ ชิ น  
 ผลรวมถ่วง นน. ๐ 

x 
๐.๕๐ 

=
๐.๐๐
ช้ิน 

๑๒ 
x  

๐.๗๕ 
= 

 ๙.๐๐
ช้ิน 

๐ 
x  

๑.๐๐ 
= 

 ๐.๐๐ 
ช้ิน 

  

 รวมผลงานถ่วง นน. ทั งหมด ๙.๐๐ ชิ น   
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ/สังคม/ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ ต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ยกเว้นบุคลากรในสถานศึกษาที่เป็นอาจารย์หลักสูตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เอง) 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๕๙.๙๙ ๖๐ - ๖๙.๙๙ ๗๐ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘   
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ มีโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ/สังคม/ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ จ านวน         
๖ โครงการ/กิจกรรม จากจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมด                
๖ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
    และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๒ ปี) ฝวก.ฯ มีโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทัพ/สังคม/ประเทศชาติ และหรือ
นานาชาติ จ านวน ๙ โครงการ/กิจกรรม จากจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
ทั้งหมด ๙ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดตามผนวก ก ท้ายมาตรฐานที่ ๓ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของกองทัพ/สังคม/ประเทศชาติ และหรือ
นานาชาติ 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๓ ๖ ๙ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๓ ๖ ๙ 

ร้อยละ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 

 

 

 



๓๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ กรรมการวิทยานิพนธ์ เอกสาร
วิจัย เอกสารประจ าภาค/เอกสารข้อพิจารณาฝ่ายอ านวยการ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนภายในหรือภายนอกกองทัพ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ยกเว้นบุคลากรในสถานศึกษาที่เป็นอาจารย์หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เอง) 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๙.๙๙ ๑๐ - ๑๔.๙๙  ๑๕ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๔.๙๙ ≥ ๒๕ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘   
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ มีอาจารย์ประจ าที่เป็นที่ปรึกษา กรรมการวิชาการ กรรมการ
วิทยานิพนธ์ เอกสารวิจัย เอกสารประจ าภาค/เอกสารข้อพิจารณาฝ่ายอ านวยการ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน
ภายในหรือภายนอกกองทัพ จ านวน ๓๐ นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ๔๘ นาย คิดเป็นร้อยละ 
๖๒.๕๐  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๒ ปี) ฝวก.ฯ มีอาจารย์ประจ าที่เป็นที่ปรึกษา 
กรรมการวิชาการ กรรมการวิทยานิพนธ์ เอกสารวิจัย เอกสารประจ าภาค/เอกสารข้อพิจารณาฝ่ายอ านวยการ 
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนภายในหรือภายนอกกองทัพ จ านวน ๖๑ นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด      
๙๑ นาย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๓ รายละเอียดตามผนวก ข ท้ายมาตรฐานที่ ๓ฯ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 
จ านวนอาจารย์ประจ า ที่เป็นที่ปรึกษา กรรมการ
วิชาการ กรรมการวิทยานิพนธ์ เอกสารวิจัย เอกสาร
ประจ าภาค/เอกสารข้อพิจารณาฝ่ายอ านวยการ 
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนภายในหรือภายนอกกองทัพ 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๓๑ ๓๐ ๖๑ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ไม่พบ
ข้อมูล 

๔๓ ๔๘ ๙๑ 

ร้อยละ - ๗๒.๐๙ ๖๒.๕๐ ๖๗.๐๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืน
ภายนอกสถาบัน หรือภายนอกกองทัพ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ยกเว้นบุคลากรในสถานศึกษาที่เป็น
อาจารย์หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เอง) 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑.๙๙ ๒ - ๓.๙๙  ๔ - ๕.๙๙ ๖ - ๗.๙๙ ≥ ๘  ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

 



๓๒ 
 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ มีอาจารย์ประจ าที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนภายนอกสถาบัน หรือภายนอกกองทัพ จ านวน ๑๕ นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด ๔๘ นาย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๕   
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๒ ปี) ฝวก.ฯ มีอาจารย์ประจ าที่เป็นวิทยากร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนภายนอกสถาบัน หรือภายนอกกองทัพ จ านวน ๒๘ นาย จาก
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ๙๑ นาย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๗๗ รายละเอียดตามผนวก ข ท้ายมาตรฐานที่ ๓ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 
จ านวนอาจารย์ประจ า ที่เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนภายนอกสถาบัน 
หรือภายนอกกองทัพ 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๑๓ ๑๕ ๒๘ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ไม่พบ
ข้อมูล 

๔๓ ๔๘ ๙๑ 

ร้อยละ - ๓๐.๒๓ ๓๑.๒๕ ๓๐.๗๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่มีการน าความรู้และประสบการณ์จาก
การบริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ต่อจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมด (ยกเว้นบุคลากรในสถานศึกษาที่เป็นอาจารย์หลักสูตรของสถานศึกษา         
นั้น ๆ เอง) 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๙.๙๙ ๑๐ - ๑๔.๙๙  ๑๕ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๔.๙๙ ≥ ๒๕  ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ มีโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่มีการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย จ านวน ๒ โครงการ/
กิจกรรม จากจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการของอาจารย์ประจ าทั้งหมด ๗ โครงการ/กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ ประกอบด้วย 

๑. กิจกรรมการฝึก ทร.๕๘ ได้มีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน   
ในวิชาการวางแผนทางทหาร และวิชาประเมินสถานการณ์ของผู้บังคับบัญชา หลักสูตร สธ.ทร. และในวิชาการ
ฝึกทางยุทธวิธี หลักสูตรของ รร.ชต.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  โดยได้น าแผนการฝึกและปัญหาในการฝึก 
ทร. มาใช้ประกอบการออกโจทย์ส าหรับให้ นทน.หลักสูตร สธ.ทร. ฝึกในวิชาการวางแผนทางทหาร  และให้ 
นทน.หลักสูตร รร.ชต.ฯ ฝึกในวิชา การฝึกทางยุทธวิธี  
 ๒. กิจกรรมฝึกร่วม วสท. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ได้มีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนในวิชาการปฏิบัติการทางทหาร หลักสูตร สธ.ทร. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยได้น า



๓๓ 
 

โจทย์การฝึกร่วม วสท. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ตามแผนป้องกันประเทศในส่วนของการใช้ก าลังทางเรือ และการ
ใช้ก าลังทางเรือ อากาศนาวี (นย.) ร่วมกับก าลังทางบก (ทบ.) และก าลังทางอากาศ (ทอ.) มาใช้ประกอบการ
ออกโจทย์ส าหรับให้ นทน.หลักสูตร สธ.ทร. ฝึกในวิชาการปฏิบัติการทางทหาร  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๒ ปี) ฝวก.ฯ มีโครงการ/กิจกรรมบริการทาง
วิชาการ ที่มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการทางวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัย จ านวน ๔ โครงการ/กิจกรรม จากจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าทั้งหมด ๑๑ โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖ รายละเอียดตามผนวก ก ท้ายมาตรฐานที่ ๓ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ ที่มี
การน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการทาง
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๒ ๒ ๔ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ 
ทั้งหมด 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๔ ๗ ๑๑ 

ร้อยละ - ๕๐ ๒๘.๕๗ ๓๖.๓๖ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ 

ตัวบง่ช้ี น้ าหนัก 
 
 

(A) 

ผลด าเนินงาน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๒  
ปี 

เฉลี่ย 
๒  
ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 

(A)*(B) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน 

๓.๑ ร้อยละของจ านวน
โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม
บริการทางวิชาการ ที่
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มของกองทัพ/
สังคม/ประเทศชาติ 
และหรือนานาชาติ  

๒  - ๓ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๙ ๑๐๐ ๕ ๑๐ 
   ๓  ๖  ๙    

๓.๒ ร้อยละของจ านวน
อาจารย์ประจ าที่เป็นที่
ปรึกษา กรรมการ
วิชาการ กรรมการ
วิทยานิพนธ ์เอกสาร
วิจัย เอกสารประจ า
ภาค/เอกสาร
ข้อพิจารณาฝ่าย
อ านวยการ สนับสนุน
หน่วยงานอ่ืน ภายใน
หรือภายนอกกองทัพ  

๓  - ๓๑ ๗๒.๐๙ ๓๐ ๖๒.๕๐ ๖๑ ๖๗.๐๓ ๕ ๑๕ 
   ๔๓  ๔๘  ๙๑    

๓.๓ ร้อยละของจ านวน
อาจารย์ประจ าที่เป็น
วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒ/ิ
ผู้เชี่ยวชาญ สนับสนุน
หน่วยงานอ่ืนภายนอก
สถาบันหรือภายนอก
กองทัพ  

๓  - ๑๓ ๓๐.๒๓ ๑๕ ๓๑.๒๕ ๒๘ ๓๐.๗๗ ๕ ๑๕ 
   ๔๓  ๔๘  ๙๑    

๓.๔ ร้อยละของจ านวน ๒  - ๒ ๕๐ ๒ ๒๘.๕๗ ๔ ๓๖.๓๖ ๕ ๑๐ 
โครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการ ท่ีมี
การน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการ
บริการทางวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรยีน
การสอน และการวิจัย 

   ๔  ๗  ๑๑    

รวม ๑๐          ๕๐ 
ผลประเมิน ม.๓           ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 



๓๕ 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓  
 ๑. อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอ่ืนทั้งภายใน
และภายนอก ทร. 
 ๒. โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  
 ยังไม่มีแผนงานการให้บริการทางวิชาการ  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  
 ๑. ควรจัดท าแผนงานการให้บริการทางวิชาการ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมให้ชัดเจน 
 ๒. ผู้ที่ไปให้บริการทางวิชาการ ควรรายงานสรุปผลการด าเนินงานหลังการด าเนินงานเสร็จสิ้น พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะและอธิบายว่าได้กลับน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างไร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๓๖ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พฒันาฯ 
๑. การสนับสนุนอาจารย์เป็นผู้บรรยาย/วิทยากร/อาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในและนอก ทร.    
 ๑.๑ สนับสนุนครูช่วยสอน

หลักสตูรอาชีพเพื่อเลื่อน
ฐานะช้ัน พ.จ.อ.พรรค พศ.
เหล่า กง. 

๑๔ ต.ค.
๕๗ - 
๒๒ ม.ค.
๕๘ 

รร.กง. 
กวก.
กง.ทร. 

น.อ.กฤษฎางค์  
สุทัศน์ ณ อยุธยา 

วิชาหลักการ
บริหารงาน 

   

๑.๒ สนับสนุนอาจารยส์อน
หลักสตูรช้ันนายพัน ป. 
รุ่นที่ ๖๖ 

๒๗-๒๘ 
ต.ค.๕๗ 

รร.ป.ศป. น.ท.วรรธนันท์ อาษา วิชาทหารเรือ    

๑.๓ สนับสนุนอาจารยส์อน
หลักสตูรช้ันนายพัน  
เหล่า ขส.รุ่นท่ี ๔๖ 

๒๐ 
ก.พ.๕๘ 

รร.ขส. 
ขส.ทบ. 

น.ท.ชิตสกนธ์ วิเศษ วิชาทหารเรือ    

๑.๔ สนับสนุนครูช่วยสอน
รายวิชาทักษะชีวิต 

๒๑ 
ก.ค.-๒๘ 
ก.ย.๕๘ 

รร.มหดิล
วิทยา
นุสรณ ์

น.อ.สุรศักดิ์ ปานเกษม 
น.อ.วุฒิชัย แวงวรรณ 

หัวข้อ 
“ภาวะผู้น า
(Leadership)” 

   

๑.๕ สนับสนุนครูช่วยสอน
หลักสตูรนายทหารสัญญาณ 

๑๑ พ.ค. 
- ๑๗ 
ก.ค.๕๘ 

สสท.ทร. น.อ.กฤษฎางค์  
สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 
 
น.อ.ไกรวุฒิ ภมรบุตร 
 
 
 
 
 
 
 
น.อ.สุรศักดิ์ ปานเกษม 
 
 
 
 
น.ท.รณยุทธ  
ขวัญมงคล 
 
 
 

 วิชาหลักการ
จัดการ และวิชา
วัฒนธรรมใน
องค์กร 
วิชาภาวะผู้น า,
วิชาการสรุป
เรื่อง/อภิปราย 
การประชุม/
สัมมนา และ
วิชาการจัดส่วน
ราชการใน กห.
และ ทร. 
วิชาบทบาทของ
กองทัพเรือและ
วิชาการ
พิจารณาฝ่าย
อ านวยการ  
วิชาภาวะผู้น า 
และวิชาการ
สรุปเรื่อง/
อภิปราย การ
ประชุม/สัมมนา 

   

 



๓๗ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พัฒนาฯ 
    น.ท.ณัฐวุฒิ คล่องนาวา 

 
 
 
 
น.ท.สิชล ห่วงนิกร 
 
 

วิชาบทบาท
กองทัพเรือ และ
วิชาการจัดส่วน
ราชการใน กห.
และ ทร. 
วิชาการ
พิจารณาฝ่าย
อ านวยการ 

   

๑.๖ สนับสนุนวิทยากร
บรรยายหลักสูตรเหล่า
ทหารแพทย์ชั้นนายเรือ 
 
 

๒๐  เม.ย. 
- ๑๐ 
ก.ค.๕๘ 

กวก. 
ศวก.พร. 

น.อ.สุรศักดิ์ ปานเกษม 
น.อ.ไกรวุฒิ ภมรบุตร 
น.อ.มนพ ประดิษฐ์ 
น.ท.รณยุทธ  
ขวัญมงคล 
น.ท.สิชล ห่วงนิกร 

วิชาเสนา 
ธิการกิจ 

   

๑.๗ สนับสนุนวิทยากร
บรรยายหลักสูตรเสนา- 
ธิการทหาร รุ่นที่ ๕๖ 

๒๘ 
เม.ย.๕๘ 

วสท.สปท. น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 

เรื่อง “ยุทธศิลป์
และการ
ออกแบบ
แผนการทัพ” 

   

๑.๘ สนับสนุนอาจารย์
บรรยาย 

๒๗ ม.ค.
๕๘ 

สถาบัน
ทรัพยากร
ทะและ
ชายฝั่ง 
มอ. 

น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 

หัวข้อเรื่อง
“ความมั่นคง
ทางทะเลและ
ความปลอดภัย
ทางทะเล” 

   

๑.๙ สนับสนุนผู้บรรยาย
หลักสตูรหลักประจ า 
รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๙๓ 

๑๖ มี.ค.
๕๘ 

รร.สธ.ทบ. น.อ.ปารัช  
รัตนไชยพันธ์ 

หัวข้อเรื่อง 
“ทหารเรือ” 

   

๑.๑๐ สนับสนุน
ผู้บรรยายหลักสตูรการ
อบรมผูส้มัครเข้ารบั
การศึกษาใน รร.สธ.เหล่า
ทัพ ประจ าปี ๕๘ 

๑๓ - ๑๖ 
ม.ค.๕๘ 

วสท.สปท. น.อ.กลิน ยังรอต 
 
 

วิชาการใช้ก าลัง
อากาศนาว ี
สะเทินบก 

   

   น.อ.ปารัช  
รัตนไชยพันธ์ 

วิชาการปฏิบัติ
สะเทินน้ า 

   

    น.ท.ณัฐกร ให้ศิริกุล วิชาปฏิบัติการ
เรือผิวน้ า 

   

    น.ท.วรรธนันท์ อาษา วิชาการปฏิบัต ิ
การเรือด าน้ า 

   

    น.ท.พิษณุ สุขยอด วิชาสงคราม 
ทุ่นระเบิด 

   



๓๘ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พฒันาฯ 
๑.๑๑ สนับสนุนวิทยากร
บรรยายหลักสูตรนายสิบ
การเงินอาวุโสของ 
บก.ทท.รุ่นท่ี ๑๑ 

๑๗ 
ก.พ.๕๘ 

กง.ทหาร น.อ.ปารัช  
รัตนไชยพันธุ์ 

วิชากองทัพเรือ    

๑.๑๒ สนับสนุนวิทยากร
บรรยายพิเศษหลักสูตร
อาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ 
ช้ัน พ.จ.อ. 

๑๒ ธ.ค.
๕๗ 

รร.พธ. 
พธ.ทร. 
(บางนา) 

น.ท.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง วิชา “บทบาท
กองทัพเรือเมื่อ
เปิดประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)” 

   

๑.๑๓ สนับสนุนวิทยากร
บรรยายพิเศษและสมัมนา 
ในหัวข้อ “สัปดาห์หน่วย
ปฏิบัติการพเิศษทางทะเล” 

๓ - ๔ 
ก.พ.๕๘ 

กร. น.อ.วชิรพร  
วงศ์สว่างนคร 
 
 
 
น.ท.เจษฎา  
เหลืองวงษ์ 

หัวข้อ 
“Asymmetric 
Warfare และ 
Hybrid 
Warfare” 
หัวข้อ “ภารกิจ
การปฏิบัติการ
ทางทหาร
นอกเหนือจาก
สงครามของ
หน่วยปฏิบัติการ
พิเศษ” 

   

๒. การสนับสนุนอาจารย์เป็นกรรมการทางวิชาการ/ที่ปรึกษา/ให้ค าแนะน า ให้กับหน่วยงานอื่น 
ทั้งในและนอก ทร. 

   

 ๒.๑ คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารกิจการทางทะเล 
(สหสาขาวิชา) 

๑๒ พ.ย.
๕๗ - 
๓๐ พ.ค. 
๕๘ 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยา
ลัย 

น.อ.วชิรพร   
วงศ์นครสว่าง 
น.ท.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง 

    

 ๒.๒ คณะกรรมการเอกสาร
ส่วนบุคคลหลักสูตร วทร. 
รุ่นที่ ๔๗ 

 วทร. น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์  
น.อ.พิสิฐ ฤกษ์งาม  
น.อ.รศ.นเรศ เพ็ชรนิน  
น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 
น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว 
น.อ.หญิง ศรัญญา  
นพคุณ 
น.อ.จตุพร นุชเกษม 

    



๓๙ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พัฒนาฯ 
๒.๓ คณะกรรมการพิจารณา
เอกสารวิจัยหลักสูตร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 สธ.ทร. น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์   
น.อ.วชิรพร   
วงศ์นครสว่าง 
น.อ.รศ.นเรศ เพ็ชรนิน  
น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว 
น.อ.ยุทธนา อักษรศรี 
น.อ.เกื้อกูลพงษ์ ล าทอง 
น.อ.กฤษฏางค์  
สุทัศน์ ณ อยุธยา 
น.อ.อาคม สุขตระกูล 
น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธ์ 
น.อ.กลิน ยังรอต 
น.อ.สุรศักดิ์ ปานเกษม 
น.อ.อนันต์ อู่ประเสริฐ 
น.อ.กิติกรณ์  
กาญจนวณิชย์ 
น.อ.จตุพร นุชเกษม 
น.อ.วุฒิชัย แวงวรรณ 
น.ท.อิศเรศ  
เลิศทางธรรม 
น.ท.รณยุทธ ขวัญมงคล 
น.ท.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง 
น.ท.อาณัติ ส าเภาเงิน 
น.ท.ณัฐกร ให้ศิริกุล 
น.ท.ศิริภัทร อริยเดช 
น.ท.สิชล ห่วงนิกร 
น.ท.พิษณุ สุขยอด 
น.ท.วรรธนันท์ อาษา 

    

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พฒันาฯ 
 ๒.๔ คณะกรรมการพิจารณา

เอกสารการพิจารณาของ
ฝ่ายอ านวยการหลักสูตร 
สธ.ทร.และหลักสูตร อส.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 สธ.ทร. น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์   
น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 
น.อ.พิสิฐ ฤกษ์งาม 
น.อ.รศ.นเรศ เพ็ชรนิน 
น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว 
น.อ.ยุทธนา อักษรศรี 
น.อ.สุรศักดิ์ ปานเกษม 
น.อ.วิรัช  
สมบูรณ์โชคดี 
น.อ.ยงยุทธ พูพะเนียด 
น.อ.ปารัช 
รัตนไชยพันธ์ 
น.อ.อาคม สุขตระกูล 
น.อ.เกื้อกูลพงษ์  
ล าทอง 
น.อ.วุฒิชัย แวงวรรณ 
น.อ.กลิน ยังรอต 
น.อ.มานพ ประดิษฐ์ 
น.อ.ขันธพงษ ์ 
ช่างเขียนดี 
น.อ.จตุพร นุชเกษม 
น.อ.กิตติกรณ์  
กาญจนวณิชย์ 
น.อ.กฤษฎางค์  
สุทัศน์ ณ อยุธยา 
น.อ.ประภัสสร  
นาคเจริญ 
น.อ.ชาญชัย   
ศาสตร์สกุล 
น.ท.สิชล ห่วงนิกร 
น.ท.ณัฐกร ให้ศิริกุล 
น.ท.รณยุทธ  
ขวัญมงคล 
น.ท.วรรธนันท์ อาษา 
น.ท.ศิริภัทร อริยเดช 
น.ท.ชิตสกนธ์ วิเศษ 

    



๔๑ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พฒันาฯ 
    น.ท.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง 

น.ท.อิศเรศ  
เลิศทางธรรม 
น.ท.เจษฎา เหลืองวงษ์ 

    

๓. การจัดสัมมนา/การจัดประชุม/การจัดการบรรยายพิเศษ    
 การจัดประชุมทางวิชาการ

ของ ทร. ครั้งท่ี ๘ 
๑๔ ก.ค.
๕๘ 

หอประชุม 
ทร. 

น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย ์
น.อ.วุฒิชัย  แวงวรรณ 
น.อ.กิตติกรณ์  
กาญจนวณยิ ์

    

๔. การประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทร.กับสถาบันอุดมศึกษา    
 - การประสานความร่วมมือ

ทางวิชาการระหว่าง ทร.กับ
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร ์
 

 ห้อง
ประชุม 
ยศ.ทร. 

น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย ์
น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 
น.อ.อาคม สุขตระกูล 
น.อ.ชาญชัย ศาสตร์สกลุ 

    

๕. การสนับสนุนการฝึก ทร.๕๘    
 ประเมินผลการฝึกปัญหา 

ที่บังคับการ (CPX) การฝึก 
ทร.๕๘ 

  น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ 
น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว 
น.อ.สุรศักดิ์ ปานเกษม 
น.อ.มนพ ประดิษฐ์ 
น.อ.พิสิฐ ฤกษ์งาม 
น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 
น.อ.รศ.นเรศ เพ็ชรนิน 
น.อ.ยุทธนา อักษรศรี 
น.อ.เกื้อกูลพงษ ์ล าทอง 
น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธ์ 
น.อ.จตุพร นุชเกษม 

หลักสตูร นว.    

 

 

 

 

 

 



๔๒ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ อธิบาย
การน าไป
พฒันาฯ 

    น.ท.รณยุทธ  
ขวัญมงคล 
น.ท.นาวี ฤทัยวทัญญู 
น.ท.สิชล ห่วงนิกร 
น.ท.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง 
น.ท.ศิริภัทร อริยเดช 
น.ท.ณัฐกร ให้ศิริกุล 
น.ท.ชิตสกนธ์ วิเศษ 
น.ท.วรรธนันท์ อาษา 

    

๖. เข้าร่วมการฝึกยุทธกีฬา และการฝึกร่วมผสม วสท.และ รร.สธ.เหล่าทัพ    
 ๖.๑ การฝึกยุทธกีฬา ๑๔ ก.ค. 

- ๓ ส.ค.
๕๘ 

รร.ชต.
ยศ.ทร. 

น.อ.ยุทธนา อักษรศร ี
น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว 
น.อ.ปารัช  
รัตนไชยพันธ ์
น.อ.กลิน ยังรอต 
น.อ.ไกรวุฒิ ภมรบุตร 
น.อ.อิศเรศ  
เลิศทางธรรม 
น.อ.มนพ  ประดิษฐ์ 
น.ท.รณยุทธ  
ขวัญมงคล 
น.ท.หัสไชญ์  มั่งคั่ง 
น.ท.ณัฐกร  ให้ศิริกลุ 
น.ท.สมชาย โนนน้อย 
น.ท.วรรธนันท์  อาษา 
น.ท.สิชล  ห่วงนิกร 
น.ท.นาวี  ฤทัยวทัญญู 
น.ท.ศิริภัทร  อริยเดช
น.ท.เจษฎา เหลืองวงษ์
น.ท.ชิตสกนธ์ วิเศษ 

หลักสตูร นว.    

 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พฒันาฯ 
 ๖.๒ การฝึกร่วม วสท.และ 

รร.สธ.เหล่าทัพ 
๑๘ - ๒๘ 
ส.ค.๕๘ 

วสท.สปท. น.อ.ยุทธนา อักษรศร ี
น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว 
น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธ ์
น.อ.กลิน ยังรอต 
น.อ.ไกรวุฒิ ภมรบุตร 
น.อ.มานพ ประดิษฐ์ 
น.ท.รณยุทธ ขวัญมงคล 
น.ท.หัสไชย์ มั่งคั่ง 
น.ท.ณัฐกร ให้ศิริกลุ 
น.ท.สมชาย โนนน้อย 
น.ท.วรรธนันท์ อาษา 
น.ท.สิชล ห่วงนิกร 
น.ท.นาวี ฤทัยวทัญูญู 
น.ท.ศิริภัทร อรยิเดช 
น.ท.เจษฎา เหลืองวงษ์ 
น.ท.ชิตสกนธ์ วิเศษ 

หลักสตูร สธ.ทร.    

 รวมทั งหมด ๖ โครงการ/กิจกรรม รวมโครงการ/กิจกรรมฯ ในแต่ละตัวบ่งชี  ๖ ๒  
  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ๒๘.๕๗  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ที ่ รายชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พฒันาฯ 
๑. การสนับสนุนอาจารย์เป็นผู้บรรยาย/วิทยากร/อาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งในและนอก ทร.    
 ๑.๑ สนับสนุนวิทยากร

บรรยายเ รื่อง โอกาส
และความท้าทายของ
กองทัพเรือด้านความ
มั่นคงทางทะเลใน
ประชาคมอาเซียน 

๒๗ - ๒๘  
ก.พ.๕๗ 

โรงแรม 
ชลพฤกษ์
รีสอร์ท 

น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง     

๑.๒ สนับสนุน
ผู้บรรยายหลักสตูร
เสนาธิการทหาร รุ่นท่ี 
๕๕  
 

๒๔ มี.ค
๕๗ 

วสท.สปท. น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง เรื่อง “ยุทธศิลป์
และการ
ออกแบบ
แผนการทัพ 

   

๑.๓ สนับสนุนวิทยากร
เข้าร่วมการเสวนา
วิชาการ 

๒๙ พ.ค.
๕๗ 

รร.สธ.ทอ. น.อ.ศศิน สวรรคทัต เรื่อง “การใช้
ก าลังทางอากาศ
ในปฏิบัติการ่วม” 

   

๑.๔ สนับสนุน
วิทยาการบรรยาย
หลักสตูรนายทหาร
อาวุโส 

๒๕ เม.ย.
๕๗ 

ห้องเรียน
หลักสตูร 
อส.ชั้น ๔ 

น.อ.วชิรพร วงศ์นครสว่าง เรื่อง “เศรษฐกิจ
ทางทะเล” 

   

๑.๕ สนับสนุน
ผู้บรรยายหลักสตูรการ
อบรมผูส้มัครเข้ารบั
การศึกษาใน รร.สธ.
เหล่าทัพฯ 

๑๒ - ๑๓ 
ธ.ค.๕๖ 

วสท.สปท. น.ท.บุญเลศิ ศรีหะจันทร ์     

๑.๖ สนับสนุนวิทยากร
หลักสตูรเหล่าทหาร
แพทย์ช้ันนายเรือ 

พ.ค.๕๖ พร. น.อ.ยงยุทธ พูพะเนียด 
 
น.ท.รณยุทธ ขวัญมงคล 
 
น.ท.ปริทัศน์  
นิระฉัตรสุวรรณ ์
 
 
น.ท.สิชล ห่วงนิกร 

เรื่อง การ
บรรยายสรุป 
เรื่อง การ
บรรยายสรุป 
เรื่อง การประชุม
และการจด
รายงานการ
ประชุม 
เรื่อง การ
พิจารณาของฝ่าย
อ านวยการ 

   

 
 



๔๕ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พัฒนาฯ 
 ๑.๗ สนับสนุนผู้บรรยาย

หลักสตูรเสนาธิการกจิ 
รุ่นที่ ๕๘ 

๒๔ เม.ย.
๕๗ 

รร.สธ.
ทอ. 
ยศ.ทอ. 

น.อ.เฉลี่ย พรหมอินทร ์     

๑.๘ สนับสนุนวิทยากร
บรรยายให้ความรู ้
ก าลังพล ทรภ.๒ 

๑๓ - ๑๕ 
ม.ค.๕๗ 

ทรภ.๒ น.อ.ยุทธนา อักษรศร ี
น.ท.เฉลิมวุฒิ  
บุญจันทร ์

หัวข้อ “ขั้นตอน
กระบวนการ
วางแผนทาง
ทหาร” 

   

๑.๙ สนับสนุนวิทยากร
บรรยายหลักสูตรการทัพ
อากาศ 

๑๐ - ๑๑ 
ก.พ.๕๗ 

ทอ. น.อ.ปพน หาญไพบูลย ์     

๑.๑๐ สนับสนุนวิทยากร
บรรยายให้แก่นักเรียนนาย
สิบทหารมหาดเล็กราช
วัลลภรักษาพระองคฯ์ 

๘ ม.ค.
๕๗ 

โรงเรียน
ทหาร
มหาดเล็กฯ 
วังทวีวัฒนา 

น.อ.เฉลี่ย พรหมอินทร ์ วิชาเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าท่ี
ของทหาร 

   

๑.๑๑ สนับสนุนครูช่วยสอน
หลักสตูรอาชีพเพื่อเลื่อน
ฐานะช้ัน พ.จ.อ.พรรค พศ.
เหล่า กง. 

๓ ธ.ค.๕๖ 
- ๑๓ มี.ค.
๕๗ 

รร.กง. 
กวก.
กง.ทร. 

น.อ.กฤษฎางค์  
สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 

วิชาหลักการ
บริหารงาน 

   

๑.๑๒ สนับสนุนอาจารย์
สอนหลักสูตรช้ันนายพัน 
รุ่นที่ ๔๕ 

๒๖ ก.พ.
๕๗ 

รร.ขส. 
ขส.ทบ. 

น.อ.ปารัช  
รัตนไชยพันธ ์

วิชาทหารเรือ    

๑.๑๓ สนับสนุนวิทยากร
หลักสตูรนายทหารการเงิน
ช้ันนายร้อยของ บก.ทท. 
รุ่นที่ ๑๕ 

๑๓ ๑๗ 
และ ๑๘ 
ก.พ.๕๗ 

กง.ทหาร 
ช้ัน ๖  
บก.ทท.
แจ้ง
วัฒนะ 

น.อ.ปารัช  
รัตนไชยพันธ ์

วิชากองทัพเรือ    

๑.๑๔ สนับสนุนครูช่วยสอน
หลักสตูรช้ันนายนาวา 

๒๐ พ.ย. 
- ๔ ธ.ค.
๕๖ 

สอ.รฝ. น.ท.สิชล ห่วงนิกร 
น.อ.ยงยุทธ พูพะเนียด 
น.ท.เฉลิมวุฒิ  
บุญจันทร ์
น.ท.บุญเลศิ  
ศรีหะจันทร ์

    

 ๑.๑๕ สนับสนุนอาจารย์
สอนหลักสูตรช้ันนายพัน ป.
รุ่นที่ ๖๕ 

๑๗ - ๑๘ 
ธ.ค.๕๖ 

รร.ป.ศป. น.ท.สิชล ห่วงนิกร     

 
 



๔๖ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พัฒนาฯ 
 ๑.๑๖ สนับสนุนวิทยากร

บรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“ความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความท้าทายต่อประชาคม
อาเซียน” 

๑๘ ธ.ค.
๕๖ 

ม.แม่โจ ้ น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 

    

๑.๑๗ สนับสนุนวิทยากร
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย” 

๑๘ มิ.ย.
๕๗ 

รร.พจ.
ยศ.ทร. 

น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 

    

๑.๑๘ สนับสนุนวิทยากร
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ของประเทศไทย” 

๑๖ และ 
๑๙ ธ.ค.
๕๗ 

รร.พจ.
ยศ.ทร. 

น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 

    

๑.๑๙ สนับสนุนวิทยากร
บรรยายพิเศษ เรื่อง “การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของ
ประเทศไทย” 

๓ และ 
๖ มี.ค.
๕๗ 

รร.พจ.
ยศ.ทร. 

น.ท.เฉลิมวุฒิ บุญจันทร ์     

๒. การสนับสนุนอาจารย์เป็นกรรมการทางวิชาการ/ที่ปรึกษา/ให้ค าแนะน า ให้กับหน่วยงานอื่นทั้งใน 
และนอก ทร. 

   

 ๒.๑ คณะกรรมการประชุม
วิชาการประเพณีฯ ครั้งท่ี 
๑๗ 

  น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย ์
น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 
น.อ.ปพน หาญไพบูลย ์
น.อ.กระแสร์ เม่งอ าพัน 
น.อ.อาคม สุขตระกูล 
น.อ.สุรศักดิ์ ปานเกษม 
น.อ.ชาญชัย ศาสตร์สกุล 
น.ท.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง 
น.ท.บรรเจิด ทองชิว 
น.ท.โกมล คงบุญรักษ์ 

    

 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พฒันาฯ 
 ๒.๒ คณะกรรมการสอบ

คัดเลือกตัวบุคคลไปศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตร
วิทยาศาสตร์มหาบณัฑติ 
สาขาวิชาการบริการกิจการ
ทางทะเล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

๒๑ มี.ค.
๕๗ 

 น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย ์
น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 
น.ท.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง 
น.ท.บรรเจดิ ทองชิว 
 

    

๒.๓ สนับสนุนวิทยาการให้
ค าแนะน าแก่กลุม่สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทบทวนและคัดกรององค์
ความรู้ของ รร.นร. 

๒๗ - ๒๙ 
ม.ค.๕๗ 

กนกรัตน ์
รีสอร์ท  
จว.สมุทร 
สงคราม 

น.อ.ปพน หาญไพบูลย ์
น.อ.ธนู อยู่สุขี 

    

๒.๔ เป็นคณะกรรมการ
เอกสารส่วนบุคคลหลักสูตร 
วทร. รุ่นที่ ๔๖ 

 วทร. น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย ์
น.อ.จรัญวีร์ ญาด ี
น.อ.เกียรตยิุทธ  
เทียนสุวรรณ 
น.อ.ไพรัช  
กาญจนกรทอง 
น.อ.ธนู อยู่สุขี 
น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 
น.อ.ปพน หาญไพบูลย ์
น.อ.อภิชาติ สุขเกษม 

    

 ๒.๕ เป็นคณะกรรมการ
พิจารณาเอกสารรายบคุคล 
หลักสตูร อส. และหลักสตูร 
สธ.ทร. ประจ าปี ๒๕๕๗ 

 สธ.ทร. น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย ์
น.อ.จรัญวีร์ ญาด ี
น.อ.กระแสร์ เม่งอ าพัน 
น.อ.ไพรัช  
กาญจนกรทอง 
น.ท.เฉลิมวุฒิ  
บุญจันทร ์
น.ท.สิชล ห่วงนิกร 
น.อ.ยุทธนา อักษรศร ี
น.อ.อนุรัตน์ ศิริวงศ ์
น.อ.อนุชิต  
พีระธ ารงกุล 
น.อ.ยงยุทธ พูพะเนียด 

    

 



๔๘ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พฒันาฯ 
    น.อ.เกียรตยิุทธ  

เทียนสุวรรณ 
น.อ.อาคม สุขตระกูล 
น.อ.กฤษฎางค์  
สุทัศน์ ณ อยุธยา 
น.ท.เฉลี่ย  
พรหมอินทร ์
น.ท.บุญเลศิ  
ศรีหะจันทร ์
น.ท.บรรเจดิ ทองซิว 
น.ท.พิษณุ สุขยอด 
น.ท.รณยุทธ  
ขวัญมงคล 
น.ท.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง 
น.ท.ปริทัศน์  
นิระฉัตรสุวรรณ ์
น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธ ์
น.อ.กุมุทพันธ์  
แสงเฟื่อง 
น.อ.สุรศักดิ์  
ปานเกษม 
น.อ.ขันธพงษ์  
ช่างเขียนดี 
น.อ.เกื้อกูลพงษ์  
ล าทอง 
น.ท.โกมล คงบุญรักษ ์

    

 ๒.๖ เข้าร่วมสังเกตการณ์
และให้ความรู้เพิ่มเติมกับ 
นศ.วสท.รุ่นที่ ๕๕ 

๒๓ มิ.ย. 
- ๑๘ 
ก.ค.๕๗ 

วสท.สปท. น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

ผนวก ก ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๔) 

ตารางสรุปโครงการ/กจิกรรมบริการทางวิชาการของ ฝวก.ฯ และการน าไปพัฒนาฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่อโครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

วดป. สถานท่ี รายชื่ออาจารย์ประจ า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ 

หลักสตูร/ 
วิชาที่สอน 

ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๔ วิธีการ
น าไป

พฒันาฯ 
๓. การสนับสนุนการฝึก ทร.๕๗    

 เข้าร่วมฝึกปัญหาที่บังคับ 
กฝกบ.กฝร.๕๗ (CPX1) 

๑ - ๘ 
พ.ค.๕๗ 

อาคาร
ศูนย์
สันติภาพฯ 
ยก.ทหาร  

น.ท.เพ็ญชัย อินสิงห ์     

 รวมทั งหมด  ๓ โครงการ/กิจกรรม รวมโครงการ/กิจกรรมฯ ในแต่ละตัวบ่งชี  ๓ ๒  

  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  ๕๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดของอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ท่ีเป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสตูร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

๑. น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย ์
รอง หน.ฝวก.ฯ 

วทร.  ๑. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๗ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๒. น.อ.พิสิฐ ฤกษ์งาม 
ผอ.กวยศ.ฝวก.ฯ 

วทร.  ๑. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๗ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๓. น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 
ผอ.กวมศ.ฝวก.ฯ 

วทร./ 
อส. 

ยุทธศิลป์และ
การออกแบบ
แผนการทัพ 
ความมั่นคง
ทางทะเลและ
ความ
ปลอดภัยทาง
ทะเล 

๑. วิทยากรบรรยายหลักสูตรเสนา 
ธิการทหาร รุ่นที่ ๕๖ 
๒. อาจารยบ์รรยายที่สถาบัน
ทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มอ. 
๓. วิทยากรบรรยายพิเศษและ
สัมมนาในหัวข้อ “สัปดาห์หน่วย
ปฏิบัติการพเิศษทางทะเล” 
๔.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชา
การบริหารกิจการทางทะเล 
๕. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๗ 
๖. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๗. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. น.อ.รศ.นเรศ เพ็ชรนิน 
ผอ.กอวจ.ฝวก.ฯ 

วทร./ 
อส./
สธ.ทร. 

 ๑. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๗ 
 

  

 



๕๑ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดของอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ท่ีเป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสตูร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

    ๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

  

    ๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๕. น.อ.เฉลิมชัย สวนแก้ว 
ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ 

 วทร./สธ.ทร.  ๑. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๗ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๖. น.อ.ยุทธนา อักษรศร ี
ผอ.กวสท.ฝวก.ฯ 
 

วทร./ 
อส./
สธ.ทร. 

 ๑. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๗. น.อ.เกื้อกูลพงษ ์ล าทอง 
ช่วยปฏิบัติราชการ  
ฝวก.ฯ 

สธ.ทร.  ๑. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๘. น.อ.ยงยุทธ  พูพะเนียด 
ช่วยปฏิบัติราชการ  
ฝวก.ฯ 

อส./
สธ.ทร./
ทป./
พวช. 

 คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร 
อส.และหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

  

 
 
 
 



๕๒ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดของอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ท่ีเป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

 รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสตูร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

๙. น.อ.กฤษฎางค ์  
สุทัศน์ ณ อยุธยา 
ช่วยปฏิบัติราชการ  
ฝวก.ฯ 

อส./
สธ.ทร./
ทป./
พวช. 

- หลักการ
บริหารงาน 
- หลักการ
จัดการ และ
วิชวัฒนธรรม
ในองค์กร 

๑. ครูช่วยสอนหลักสูตรอาชีพเพื่อ
เลื่อนฐานะช้ัน พ.จ.อ.พรรค พศ.  
เหล่า กง. 
๒. ครูช่วยสอนหลักสูตรนายทหาร
สัญญาณ สสท.ทร. 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๔. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๑๐. น.อ.หญิง ศรัญญา   
นพคุณ  
อจ.กวมศ.ฝวก.ฯ 

อส./ทป.  คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๗ 

  

๑๑. น.อ.วิรัช  สมบูรณ์โชคด ี
รอง ผอ.กววก.ฝวก.ฯ 

สธ.ทร  ๑. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๑๒. น.อ.อาคม  สุขตระกูล 
รอง ผอ.กวมศ.ฝวก.ฯ 

อส./
สธ.ทร./
ทป./
พวช. 

 ๑. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๑๓. น.อ.ปารัช  รัตนไชยพันธ ์
รอง ผอ.กวสท.ฝวก.ฯ 

วทร./ 
อส./
สธ.ทร./
ทป./
พวช. 

- ทหารเรือ 
- การปฏิบัติ
สะเทินน้ า
สะเทินบก 
กองทัพเรือ 

๑. ผู้บรรยายหลักสูตรหลักประจ า 
รร.สธ.ทบ.ชุดที่ ๙๓ 
๒. ผู้บรรยายหลักสูตรการอบรม
ผู้สมคัรเข้ารับการศึกษาใน รร.สธ.
เหล่าทัพ 
๓. วิทยากรบรรยายหลักสูตรนายสิบ
การเงินอาวุโสของ บก.ทร.รุ่นท่ี ๑๑ 
๔. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๘ 
๕. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ 

  



๕๓ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดของอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ท่ีเป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสตูร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

    หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๑๔. น.อ.กลิน  ยังรอต 
รอง ผอ.กวสท.ฝวก.ฯ 

อส./
สธ.ทร./
ทป./
พวช. 

การใช้ก าลัง
ทางอากาศ
นาว ี

๑. ผู้บรรยายหลักสูตรการอบรม
ผู้สมคัรเข้ารับการศึกษาใน รร.สธ.
เหล่าทัพ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๑๕. น.อ.สุรศักดิ์  ปานเกษม 
รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ 

อส./
สธ.ทร./
ทป. 

- ภาวะผู้น า 
(Leadership) 
- บทบาทของ
กองทัพเรือ 
- เสนาธิการ
กิจ 

๑. ครูช่วยสอนรายวิชาทักษะชีวิต 
รร.มหดิลวิทยานุสรณ ์
๒. ครูช่วยสอนหลักสูตรนายทหาร
สัญญาณ สสท.ทร. 
๓. วิทยากรบรรยายหลักสูตรเหล่า
ทหารแพทย์ชั้นนายเรือ 
๔. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๘ 
๕. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๑๖. น.อ.กิติกรณ์  
กาญจนวณิชย ์
รอง ผอ.กวมศ.ฝวก.ฯ 

สธ.ทร.  ๑. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๘ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ
หลักสตูร อส.และหลักสตูร สธ.ทร.
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๑๗. น.อ.จตุพร  นุชเกษม 
รอง ผอ.กวมศ.ฝวก.ฯ 

สธ.ทร.  ๑. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๗ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร. ประจ าปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๘ 

  

 



๕๔ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดของอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ท่ีเป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสตูร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

    ๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร 
อส. และหลักสตูร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๘. น.อ.วุฒิชัย  แวงวรรณ 
ผช.หน.ฝวก.ฯ 

สธ.ทร.  ภาวะผู้น า 
(Leadership) 

๑. ครูช่วยสอนรายวิชาทักษะชีวิต  
รร.มหดิลวิทยานุสรณ ์
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร 
อส.และหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๑๙. น.อ.มานพ  ประดิษฐ ์
อจ.กวสธ.ฝวก.ฯ 

อส./
สธ.ทร. 

 เสนาธิการกิจ ๑. วิทยากรบรรยายหลักสูตรเหล่า
ทหารแพทย์ชั้นนายเรือ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร 
อส.และหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๒๐. น.อ.ไกรวุฒิ  ภมรบุตร 
รอง ผอ.กวสธ.ฝวก.ฯ 

อส./
สธ./ทป. 

- ภาวะผู้น า 
- เสนาธิการ
กิจ 

๑. ครูช่วยสอนหลักสูตรนายทหาร
สัญญาณ สสท.ทร. 
๒. วิทยากรบรรยายหลักสูตรเหล่า
ทหารแพทย์ชั้นนายเรือ 

  

๒๑. น.อ.ขันธพงษ์ 
ช่างเขียนดี 
รอง ผอ.กววก.ฝวก.ฯ 
 

อส./ 
สธ.ทร. 

 คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยหลักสูตร 
สธ.ทร. และหลักสูตร อส. ประจ าปี
การ ศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๒๒. น.อ.ประภสัสร  
นาคเจรญิ  
อจ.กวยศ.ฝวก.ฯ 
 

อส./ทป.  คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร 
อส. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๒๓. น.อ.ชาญชัย ศาสตร์สกลุ 
อจ.กวมศ.ฝวก.ฯ 

อส./
ทป./
พวช. 

 คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร 
อส. ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๒๔. น.ท.วรรธนันท์ อาษา 
อจ.กวมศ.ฝวก.ฯ 

สธ.ทร./
ทป. 

 อาจารยส์อนหลักสูตรช้ันนายพัน ป. 
รุ่นที่ ๖๖ 

  

๒๕. น.ท.ชิตสกนธ์ วิเศษ 
อจ.กวยศ.ฝวก.ฯ 

อส./
สธ.ทร. 

- ทหารเรือ ๑. อาจารยส์อนหลักสูตรชั้นนายพนั
เหล่า ขส.รุ่นท่ี ๔๖ 

  



๕๕ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดของอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ท่ีเป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสตูร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

    ๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร อส. 
และหลักสตูร สธ.ทร.ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

  

๒๖. น.ท.รณยุทธ ขวัญมงคล 
อจ.กวสธ.ฝวก.ฯ 

อส./
สธ.ทร./
ทป. 

- ภาวะ
ผู้น า 
- เสนาธิ
การกิจ 

๑. ครูช่วยสอนหลักสูตรนายทหารสัญญาณ 
สสท.ทร. 
๒. วิทยากรบรรยายหลักสูตรเหล่าทหาร
แพทย์ช้ันนายเรือ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย
หลักสตูร สธ.ทร.ประจ าปีการ ศึกษา ๒๕๕๘ 
๔. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร อส.
และหลักสตูร สธ.ทร.ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

  

๒๗. น.ท.สิชล ห่วงนิกร 
อจ.กวสธ.ฝวก.ฯ 

อส./
สธ.ทร./
ทป. 

- การ
พิจารณา
ฝ่าย
อ านวยการ 
- เสนาธิ
การกิจ 

๑. ครูช่วยสอนหลักสูตรนายทหารสัญญาณ 
๒. วิทยากรบรรยายหลักสูตรเหล่าทหาร
แพทย์ช้ันนายเรือ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย
หลักสตูร สธ.ทร.ประจ าปีการ ศึกษา ๒๕๕๘ 
๔. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร อส.
และหลักสตูร สธ.ทร.ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

  

๒๘ น.ท.ณัฐกร ให้ศิริกลุ 
อจ.กวสธ.ฝวก.ฯ 

อส./
สธ.ทร./
ทป. 

- ปฏิบัติ 
การเรือ 
ผิวน้ า 

๑. ผู้บรรยายหลักสูตรการอบรมผูส้มัครเข้ารับ
การศึกษาใน รร.สธ.เหล่าทัพ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย
หลักสตูร สธ.ทร.ประจ าปีการ ศึกษา ๒๕๕๘ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร อส.
และหลักสตูร สธ.ทร.ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ 

  

๒๙ น.ท.หัสไชยญ์ มั่งคั่ง 
อจ.กวมศ.ฝวก.ฯ 
 

อส./
สธ.ทร. 

 ๑. วิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรอาชีพเพื่อ
เลื่อนฐานะช้ัน พ.จ.อ. 
๒.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกิจการทาง
ทะเล 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย
หลักสตูร สธ.ทร.ประจ าปีการ ศึกษา ๒๕๕๘ 

  
 
 
 



๕๖ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดของอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ท่ีเป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสูตร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

    ๔. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร 
อส.และหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๓๐. น.ท.เจษฎา เหลืองวงษ์ 
อจ.กวสธ.ฝวก.ฯ 

สธ.ทร./
ทป. 

 ๑. วิทยากรบรรยายพิเศษและสมัมนา
ในหัวข้อ “สัปดาห์หน่วยปฏิบตัิการ
พิเศษทางทะเล” 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร 
อส.และหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๓๑. น.ท.อิศเรศ  
เลิศทางธรรม 
รอง ผอ.กอวจ.ฝวก.ฯ 

อส./
สธ.ทร. 

 ๑. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย
หลักสตูร สธ.ทร.ประจ าปีการ ศึกษา 
๒๕๕๘ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร 
อส.และหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

  

๓๒. น.ท.ศิริภัทร อรยิเดช 
อจ.กวสท.ฝวก.ฯ 

สธ.ทร.  ๑. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย
หลักสตูร สธ.ทร.ประจ าปีการ ศึกษา 
๒๕๕๘ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสารการ
พิจารณาของฝ่ายอ านวยการหลักสูตร 
อส.และหลักสูตร สธ.ทร.ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 

  

 รวมอาจารย์ประจ าทั งหมด ๔๘ นาย  ๓๐ 
นาย 

๑๕  
นาย 

  คิดเป็นร้อยละ  ๖๒.๕๐ ๓๑.๒๕ 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดของอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ท่ีเป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสตูร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

๑. น.อ.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย ์
รอง หน.ฝวก.ฯ 

วทร.  ๑. คณะกรรมการประชุมวิชาการ
ประเพณีฯ ครั้งท่ี ๑๗ 
๒. คณะกรรมการสอบคัดเลือกตัว
บุคคลไปศึกษาระดับปรญิญาโท 
หลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการกิจการทางทะเล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๓. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๖ 
๔. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ
หลักสตูร อส. 

  

๒. น.อ.อภิชาติ สุขเกษม 
รอง ผอ.กวมศ.ฝวก.ฯ 

วทร./
อส.สธ.ทร./ 
นว.ทป./
พวช. 

 คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๖ 

  

๓. น.อ.ธน ูอยู่สุขี 
ผอ.กวสท.ฝวก.ฯ 

วทร./
อส.สธ.ทร./ 
นว.ทป./
พวช. 

 ๑. วิทยากรให้ค าแนะน าแก่กลุม่
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ทบทวนและคัดกรององค์ความรู้ของ 
รร.นร. 
๒. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๖ 

  

๔. น.อ.จรัญวีร์ ญาด ี
ผอ.กอวจ.ฝวก.ฯ 

วทร./
อส.สธ.ทร./ 
 

 ๑. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๖ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ
หลักสตูร อส. 

  

๕. น.อ.วชิรพร  
วงศ์นครสว่าง 
ผอ.กวมศ.ฝวก.ฯ 

วทร./อส./
สธ.ทร./ 
นว./ทป./
พวช. 

 ๑. วิทยากรบรรยาย เรื่อง โอกาส 
และความท้าทายของกองทัพเรือด้าน
ความมั่นคงทางทะเลในประชาคม
อาเซียน 
๒. ผู้บรรยายหลักสูตรเสนาธิการ 
ทหาร รุ่นที่ ๕๕ 
๓. วิทยากรบรรยายหลักสูตร
นายทหารอาวุโส 

  

 

 



๕๘ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดของอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ท่ีเป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสตูร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

    ๔. วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อ 
“ความมั่นคงในภูมิภาคเอเซยี
ตะวันออกเฉียงใต้ความท้าทายต่อ
ประชาคมอาเซียน” 
๕. วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทย” 
๖. วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทย” 
๗. คณะกรรมการประชุมวิชาการ
ประเพณีฯ ครั้งท่ี ๑๗ 
๘. คณะกรรมการสอบคัดเลือกตัว
บุคคลไปศึกษาระดับปรญิญาโท 
หลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการกิจการทางทะเล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๙. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๖ 

  

๖. น.อ.ปพน  หาญไพบูลย ์   ๑. วิทยากรบรรยายหลักสูตรการทัพ
อากาศ 
๒. คณะกรรมการประชุมวิชาการ
ประเพณีฯ ครั้งท่ี ๑๗ 
๓. วิทยากรให้ค าแนะน าแก่กลุม่
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
ทบทวนและคัดกรององค์ความรู้ของ 
รร.นร. 
๔. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๖ 

  

๗. น.อ.กระแสร์   
เม่งอ าพัน 

  ๑. คณะกรรมการประชุมวิชาการ
ประเพณีฯ ครั้งท่ี ๑๗ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ
หลักสตูร อส. 

  

๘. น.อ.ยงยุทธ  พูพะเนียด   ๑. วิทยากรหลักสตูรเหล่าทหารแพทย์
ช้ันนายเรือ 
๒. ครูช่วยสอนหลักสูตรช้ันนายนาวา 
 

  



๕๙ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดของอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ท่ีเป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสตูร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

    ๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ
หลักสูตร อส. 

  

๙. น.อ.กฤษฎางค ์สุทัศน์ 
ณ อยุธยา 

  ๑. ครูช่วยสอนหลักสูตรอาชีพเพื่อ
เลื่อนฐานะช้ัน พ.จ.อ.พรรค พศ. 
เหล่า กง. 

  

    ๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ
หลักสตูร อส. 

  

๑๑. น.อ.กุมุทพันธ ์แสงเฟื่อง   คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ
หลักสตูร อส. 

  

๑๒. น.อ.อนุรัตน ์ศิริวงศ ์   คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ
หลักสตูร อส. 

  

๑๓. น.อ.ขันธพงษ ์ช่างเขียนดี   คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร.และ
หลักสตูร อส. 

  

๑๔. น.อ.ยุทธนา อักษรศร ี   ๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ก าลงั
พล ทรภ.๒ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร อส.และหลักสูตร 
สธ.ทร. 

  

๑๕. น.อ.เกื้อกูลพงษ ์ล าทอง   คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร และ
หลักสตูร อส. 

  

๑๖. น.อ.อาคม สุขตระกูล   ๑. คณะกรรมการประชุมวิชาการ
ประเพณีฯ ครั้งท่ี ๑๗ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ
หลักสตูร อส. 

  

 

 

 

 

 



๖๐ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดของอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ท่ีเป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสตูร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

๑๗. น.อ.ปารัช รัตนไชยพันธ ์  กองทัพเรือ ๑. อาจารยส์อนหลักสูตรชั้นนายพนั 
รุ่นที่ ๔๕ 
๒. วิทยากรหลักสตูรนายทหาร
การเงินช้ันนายร้อยของ บก.ทท. 
รุ่นที่ ๑๕ 

  

    ๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร.และ
หลักสตูร อส. 

  

๑๘. น.อ.เกียรตยิุทธ  
เทียนสุวรรณ 

  ๑. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๖ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร อส.และหลักสูตร 
สธ.ทร. 

  

๑๙. น.อ.อนุชิต  
พีระธ ารงค์กุล 

  คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร อส.และหลักสูตร 
สธ.ทร. 

  

๒๐. น.อ.สุรศักดิ์ ปานเกษม   ๑. คณะกรรมการประชุมวิชาการ
ประเพณีฯ ครั้งท่ี ๑๗ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร และ
หลักสตูร อส. 

  

๒๑. น.อ.ไพรัช  
กาญจนกรทอง 

  ๑. คณะกรรมการเอกสารส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ ๔๖ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร.และ
หลักสตูร อส. 

  

๒๒. น.อ.ชาญชัย ศาสตร์สกลุ   คณะกรรมการประชุมวิชาการ
ประเพณีฯ ครั้งท่ี ๑๗ 

  

๒๓. น.ท.เฉลี่ย  พรหมอินทร ์
อจ.กวสธ.ฝวก.ฯ 

 - บทบาท
หน้าท่ีของ
ทหาร 

๑. ผู้บรรยายหลักสูตรเสนาธิการกจิ
รุ่นที่ ๕๘ 
๒. วิทยากรบรรยายให้แก่นักเรียน
นายสิบทหารมหาดเล็กราชวัลลภ
รักษาพระองค์ฯ 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ
หลักสตูร อส. 

  

 



๖๑ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดงอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ที่เป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสูตร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

๒๔. น.ท.รณยุทธ   
ขวัญมงคล 

  ๑. วิทยากรหลักสูตรเหล่าทหาร
แพทย์ช้ันนายเรือ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ 
อส. 

  

๒๕. น.ท.หัสไชยญ์  มั่งคั่ง   ๑. คณะกรรมการประชุมวิชาการ
ประเพณีฯ ครั้งท่ี ๑๗ 
๒. คณะกรรมการสอบคัดเลือกตัว
บุคคลไปศึกษาระดับปรญิญาโท 
หลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการกิจการทาง
ทะเล จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ
หลักสตูร อส. 

  

๒๖. น.ท.บรรเจดิ  ทองชิว   ๑. คณะกรรมการประชุมวิชาการ
ประเพณีฯ ครั้งท่ี ๑๗ 
๒. คณะกรรมการสอบคัดเลือกตัว
บุคคลไปศึกษาระดับปรญิญาโท 
หลักสตูรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการจดัการกิจการทาง
ทะเล จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร.และ
หลักสตูร อส. 

  

๒๗. น.ท.บุญเลศิ  
ศรีหะจันทร ์

  ๑. ผู้บรรยายหลักสูตร การอบรม
ผู้สมคัรเข้ารับการศึกษาใน รร.สธ. 
เหล่าทัพฯ 
๒. ครูช่วยสอนหลักสูตรช้ันนาย
นาวา 
๓. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร.และ
หลักสตูร อส. 

  

๒๘. น.ท.พิษณุ  สุขยอด   คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร. และ
หลักสตูร อส. 

  

 



๖๒ 
 

ผนวก ข ของมาตรฐานที่ ๓ฯ  
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ และตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓) 

รายละเอียดงอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ ที่เป็นปรึกษา/กรรมการ (ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ฯ) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักสตูร วิชา 
ที่สอน 

โครงการ/กิจกรรม 
บริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

๒๙. น.ท.โกมล  คงบุญรักษ์   ๑. คณะกรรมการประชุมวิชาการ
ประเพณีฯ ครั้งท่ี ๑๗ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทรและ
หลักสตูร อส. 

  

๓๐. น.ท.เฉลิมวุฒ ิ บุญจันทร ์   ๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้    
ก าลังพล ทรภ.๒ 
๒. ครูช่วยสอนหลักสูตรช้ันนายนาวา 
๓. วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทย” 
๔. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร.และ
หลักสตูร อส. 

  

๓๑. น.ท.ปริทัศน์   
นิรฉัตรสุวรรณ 

  ๑. วิทยากรหลักสตูรเหล่าทหารแพทย์
ช้ันนายเรือ 
๒. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร.และ
หลักสตูร อส. 

  

๓๒. น.ท.สิชล  ห่วงนิกร   ๑. วิทยากรหลักสตูรเหล่าทหารแพทย์
ช้ันนายเรือ 
๒. ครูช่วยสอนหลักสูตรช้ันนายนาวา 
๓. อาจารยส์อนหลักสูตรชั้นนายพนั 
ป.รุ่นที่ ๖๕ 
๔. คณะกรรมการพิจารณาเอกสาร
รายบุคคล หลักสูตร สธ.ทร.และ
หลักสตูร อส. 

  

 รวมอาจารย์ประจ าทั งหมด ๔๓ นาย  ๓๑ 
นาย 

๑๓ 
นาย 

  คิดเป็นร้อยละ  ๗๒.๐๙ ๓๐.๒๓ 
 

 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

มาตรฐานที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 
            ................... เว้นประเมิน ................... 
 
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สถาบันมีการก าหนดแผนในการบริหารจัดการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ยศ.ทร. และ
นโยบายด้านการศึกษาของ ทร. 
เกณฑ์การพิจารณา  : ข้อ 
(๑)  มีแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสถาบัน สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ 
นโยบายของสถาบัน/ยุทธศาสตร์/นโยบายด้านการศึกษาของ ยศ.ทร. และ ทร. 
(๒)  แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสถาบัน รวมทั้งมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 
(๓)  มีผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถาบัน 
(๔)  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติงานประจ าปี และรายงาน
ต่อผู้บริหารสถาบัน 
(๕)  มีการน าผลการวิจารณ์หลักสูตร/ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานมาพัฒนาปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนาการบริหารหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของ ยศ.ทร. และ ทร. 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๓ ข้อ จากจ านวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสถาบัน สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
วัตถุประสงค์ นโยบายของสถานศึกษา/ยุทธศาสตร์/นโยบายด้านการศึกษาของ ยศ.ทร. และ ทร. พบว่า ฝวก.ฯ 
ไม่มีแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของตนเอง แต ่ฝวก.ฯ ใช้แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ ยศ.ทร. (ประจ าปี งป.พ.ศ.
๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) เป็นแผนปฏิบัติราชการของ ฝวก.ฯ ด้วย ซึ่งแผนดังกล่าวได้มีการวิเคราะห์ตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
พันธกิจของ ยศ.ทร. และนโยบายของ ทร. ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ ยศ.ทร. ประกอบด้วย มิติที่ ๑ ด้าน
ประสิทธิผล (มี ๔ เป้าประสงค์) มิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ (มี ๓ เป้าประสงค์)  มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ (มี ๒ เป้าประสงค์) และมิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร (มี ๑ เป้าประสงค์) 
  (๒)  แผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบัน สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของสถาบัน รวมทั้งมี
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน พบว่า ในแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ของ ยศ.ทร. ใน
ปี งป.๕๘ มีตัวชี้วัดความส าเร็จที่ ฝวก.ฯ รับผิดชอบ จ านวน ๔ ตัวชี้วัด คือ  
  - ตัวชี้วัดที่ (๑) ร้อยละของจ านวน นทน.และนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา/เกณฑ์การ
อบรมในแต่ละหลักสูตร ต่อจ านวน นทน. และนักศึกษาทั้งหมดเป้าหมายใน งป.๕๘ ร้อยละ ๙๐  



๖๔ 
 

  - ตัวชี้วัดที่ (๒) ระดับความพึงพอใจของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ต่อการให้บริการทางวิทยาการ 
เป้าหมายใน งป.๕๘ ระดับ ๔  
  - ตัวชี้วัดที่ (๓) ร้อยละของครู/อาจารย์ ที่เข้ารับการอบรม/สัมมนาทางวิชาการ ตามโครงการศึกษา
และสัมมนาประจ าปีตามที่ ยศ.ทร.ได้รับ เทียบกับจ านวนครู/อาจารย์ทั้งหมด เป้าหมายใน งป.๕๘ ร้อยละ ๘๐ 
  - ตัวชี้วัดที่ (๔) ร้อยละของกิจกรรม/โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานและ
การเรียนรู้ที่ด าเนินการส าเร็จ ต่อจ านวนกิจกรรม/โครงการในแผนงานทั้งหมด เป้าหมายใน งป.๕๘ ร้อยละ ๘๕ 
  (๓)  มีผลด าเนินงานแผนปฏิบัติงานประจ าปี ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีของสถาบัน พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ไม่พบเอกสารว่า ฝวก.ฯ ได้มีการรายงานผลการประเมิน
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทร. ประจ าปี งป.๕๘ จึงไม่สามารถระบุได้ว่าผลด าเนินงานบรรลุตามตัวชี้วัด 
≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี งป.๕๘ หรือไม่  
   (๔)  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนการด าเนินงาน/แผนปฏิบัติงานประจ าปี และ
รายงานต่อผู้บริหารสถาบัน พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
  (๕)  มีการน าผลการวิจารณ์หลักสูตร/ผลการประเมินตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงาน มาพัฒนาปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาการบริหารหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของ ยศ.ทร. และ ทร. พบว่า ฝวก.ฯ ได้
มีการน าผลการวิจารณ์หลักสูตร วทร. ข้อคิดเห็นของผู้สอนจากมหาวิทยาลัยมหิดล มาปรับปรุงหลักสูตร วทร. 
ในหมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความม่ันคง โดยมีการแก้ไขหัวข้อวิชา ปรับชื่อรายวิชา และเพ่ิมสาระความรู้
ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการจัดท าคู่มือประกอบการศึกษาหมวดวิชาปฏิบัติการทางทหาร (ฉบับที่ ๑ คู่มือ
การอภิปรายสัมมนาและกรณีศึกษา) ส าหรับแจกจ่ายให้นักศึกษาหลักสูตร วทร.  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เท่ากับ  ๓ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๒ และ ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)   ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
            ................... เว้นประเมิน ................... 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ การปฏิบัติตามหน้าที่ของสภาสถาบัน/สภาการศึกษา 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ ยศ.ทร. 
(๒)  คณะกรรมการสภาการศึกษามีส่วนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา 
(๓)  มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานและการติดตามงาน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลการติดตาม 
(๔)  มีการด าเนินการภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและก ากับดูแลให้สถานศึกษาด าเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วน 
(๕)  มีการติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจ าปีของสถานศึกษา อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๖)  มีการน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมามาปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป  

 



๖๕ 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑  ข้อ มี ๒ ข้อ  มี ๓ ข้อ มี ๔ - ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๔ ข้อ จากจ านวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ ยศ.ทร.  พบว่า ในระเบียบ 
ยศ.ทร. ว่าด้วยการศึกษาส าหรับนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ ได้ก าหนดหน้าที่ของคณะกรรมการ      
สภาการศึกษา ยศ.ทร. ว่ามีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการด าเนินการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของ ทร. 
พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบการด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาทั้งปวงตามที่หน่วยและผู้เกี่ยวข้อง
เสนอ พิจารณากลั่นกรองการพ้นสภาพของนักศึกษา และ นทน. ตามท่ีสถานศึกษาเสนอ พิจารณากลั่นกรองผล
การศึกษาของนักศึกษาและ นทน. ของสถานศึกษา พิจารณากลั่นกรองผลการศึกษาหลักสูตรที่มีการสั่งการ
เฉพาะจาก ทร. และก าหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ทร. กับสถาบันต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ และพิจารณาเรื่องที่ส าคัญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาตามที่หน่วยและ
ผู้เกี่ยวข้องเสนอ ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฝวก.ฯ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ได้จัดประชุม
คณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. จ านวน ๒ ครั้ง เพ่ือพิจารณาผลการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ            
ของสถานศึกษา  
 (๒)  คณะกรรมการสภาการศึกษามีส่วนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาสถานศึกษา พบว่า มีการ
ประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. จ านวน ๒ ครั้ง เพ่ือพิจารณาผลการศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา ซึ่งนับว่าเป็นการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบแนวทางที่ ทร.
ก าหนด 
  (๓)  มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานและการติดตามงาน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลการ
ติดตาม พบว่า ได้จัดประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ใน ๑๖ มี.ค.๕๘ 
เพ่ือพิจารณาผลการศึกษาของ นทน.หลักสูตร อส. (รุ่นที่ ๔๗) หลักสูตร นว. (รุ่นที่ ๖๕) หลักสูตร ทป. (รุ่นที่ ๓๕) 
และครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ใน ๒ ก.ย.๕๘ เพ่ือพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตร วทร. (รุ่นที่ ๔๗) นทน.
หลักสูตร สธ.ทร. (รุ่นที่ ๗๕) หลักสูตร พวช. (รุ่นที่ ๒๗) โดยพิจารณาจากระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
แนวทางการประชุม แต่ไม่พบหลักฐานบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร.  
หรือรายงานผลการติดตามงานตามมติที่ประชุม 
 (๔)  มีการด าเนินการภายใต้หลักธรรมมาภิบาล และก ากับดูแลให้สถานศึกษาด าเนินการภายใต้หลัก     
ธรรมาภิบาลครบถ้วน พบว่า คณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. ได้ก ากับดูแลให้สถานศึกษาด าเนินการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยจัดประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา และพิจารณาผลการศึกษา
ของนักศึกษาและ นทน.หลักสูตรต่าง ๆ ของ วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ เพ่ือแสดงความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้กระจายอ านาจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  
  (๕)  มีการติดตามงานตามแผนยุทธศาสตร์/แผนงานประจ าปีของสถานศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่า  



๖๖ 
 

มีการประชุมของคณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. เพ่ือพิจารณาผลการศึกษาของนักศึกษา และ นทน.
หลักสูตรต่าง ๆ จ านวน ๒ ครั้ง ใน ๑๖ มี.ค.๕๘ และ ๒ ก.ย.๕๘ จึงอนุโลมว่าเป็นการติดตามงานของ
สถานศึกษา ทดแทนการติดตามแผนงานประจ าปีของสถานศึกษา      
  (๖)  มีการน าผลการด าเนินงานที่ผ่านมามาปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป  พบว่า           
ไม่มีข้อมูลสนับสนุน   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ เท่ากับ ๔ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๖ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๒, ๔ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)   ๔ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ศักยภาพของข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ การเรียนการสอน และการวิจัย (ผู้รับผิดชอบหลัก   
กบศ.ยศ.ทร.) 
            ................... เว้นประเมิน ................... 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ า ที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
(ยกเว้นบุคลากรในสถานศึกษาที่เป็นอาจารย์หลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เอง) 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓๔.๙๙ ๓๕ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๕๙.๙๙ ๖๐ - ๗๔.๙๙ ≥ ๗๕ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ มีอาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ จ านวน ๓๗ นาย 
จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ๔๘ นาย (การก าหนดจ านวนอาจารย์ประจ า เป็นไปตามการรับรองของ 
หน.ฝวก.ฯ เมื่อ ๘ มี.ค.๕๙) คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๘ 
 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๒ ปี) ฝวก.ฯ มีอาจารย์อาจารย์ประจ าที่ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ รวม ๒ ปี จ านวน ๕๔ นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ๙๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๓๔ 
รายละเอียดตามผนวก ง ท้ายเล่มรายงานผลการประเมินฯ   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ เท่ากับ ๓ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 
จ านวนอาจารย์ประจ าในสังกัดของ ฝวก.ฯ  
ที่ได้รับการพัฒนาวิชาการ  

ไม่พบข้อมูล ๑๗ ๓๗ ๕๔ 

จ านวนอาจารย์ประจ าในสังกัดของ ฝวก.ฯ ไม่พบข้อมูล ๔๓ ๔๘ ๙๑ 
ร้อยละ - ๓๙.๕๓ ๗๗.๐๘ ๕๙.๓๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๓ 



๖๗ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรในสถาบันที่ได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ในแต่ละปี ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรในสถาบันทั้งหมด  

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๗๔.๙๙ ๗๕ - ๗๙.๙๙ ๘๐ - ๘๙.๙๙ ≥ ๙๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ มีอาจารย์ประจ าและบุคลากรในสถาบันที่ได้รับการพัฒนาใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๖๕ นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรในสถาบันทั้งหมด ๖๕ นาย 
(อาจารย์ประจ าในสังกัดของ ฝวก.ฯ จ านวน ๔๘ นาย และบุคลากรสนับสนุนของ ฝวก.ฯ จ านวน ๑๗ นาย)  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ไม่พบหลักฐานที่ชัดเจนในการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม มีเพียงบันทึกฯ  
ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณธรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท” ใน ๕ ส.ค.๕๘ แต่จากการ
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ : น.อ.ชาญชัย ศาสตร์สกุล อจ.กวมศ.ฝวก.ฯ ยืนยันว่าได้จัดข้าราชการของ ฝวก.ฯ เข้าฟัง
บรรยายทุกนาย)  
 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ รวม ๒ ปี ฝวก.ฯ มีอาจารย์ประจ าและบุคลากรในสถาบัน     
ทีไ่ด้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรม จริยธรรม จ านวน ๑๒๖ นาย จากจ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรในสถาบัน
ทั้งหมด ๑๒๖ นาย (อาจารย์ประจ าในสังกัดของ ฝวก.ฯ จ านวน ๙๑ นาย และบุคลากรสนับสนุนของ ฝวก.ฯ 
จ านวน ๓๕ นาย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดตามผนวก จ ท้ายเล่มรายงานผลการประเมินฯ   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 
จ านวนอาจารย์ประจ าในสังกัด ฝวก.ฯ ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม   

ไม่พบ
ข้อมูล 

๔๓ ๔๘ ๙๑ 

จ านวนบุคลากรใน ฝวก.ฯ ที่ได้รับการพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม   

ไม่พบ
ข้อมูล 

๑๘ ๑๗ ๓๕ 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาด้านคุณธรรม จรยิธรรม ทั งหมด 

ไม่พบ
ข้อมูล 

๖๑ ๖๕ ๑๒๖ 

จ านวนอาจารย์ประจ าในสังกัด ฝวก.ฯ   ไม่พบ
ข้อมูล 

๔๓ ๔๘ ๙๑ 

จ านวนบุคลากรใน ฝวก.ฯ  ไม่พบ
ข้อมูล 

๑๘ ๑๗ ๓๕ 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรทั งหมด ไม่พบ
ข้อมูล 

๖๑ ๖๕ ๑๒๖ 

ร้อยละ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๕ 

 
 
 



๖๘ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบง่ช้ี น้ าหนัก 
 
 

(A) 

ผลด าเนินงาน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๓  
ปี 

เฉลี่ย 
๓  
ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 

(A)*(B) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน 

๕.๑ สถาบันมีการ
ก าหนดแผนในการ
บริหารจัดการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ ของ 
ยศ.ทร. และนโยบาย 
ด้านการศึกษาของ ทร. 

๓      ๓  ใน ๓ - - ๓ ๙ 
     ๕ ข้อ      

๕.๒ การปฏิบัติตาม
หน้าที่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

 ......................... เว้นประเมิน ................... 
 

๕.๓  การปฏิบัติตาม
หน้าที่ของสภาสถาบัน/
สภาการศึกษา 

๓     ๔ ใน ๔ - - ๔ ๑๒ 
     ๖ ข้อ      

๕.๔ ศักยภาพของระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ การเรียน
การสอน และการวิจัย  

 ......................... เว้นประเมิน ................... 

๕.๕ ร้อยละของจ านวน ๓ - - ๑๗ ๓๙.๕๓ ๓๗ ๗๗.๐๘ ๕๔ ๕๙.๓๔ ๓ ๙ 
อาจารย์ประจ า ที่ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

 -  ๔๓  ๔๘  ๙๑    

๕.๖ ร้อยละของจ านวน  ๑ - - ๖๑ ๑๐๐ ๖๕ ๑๐๐ ๑๒๖ ๑๐๐ ๕ ๕ 
อาจารย์ประจ าและ
บุคลากรในสถาบัน 
ที่ได้รับการพัฒนาใน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ในแต่ละปี ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าและ
บุคลากรในสถาบัน
ทั้งหมด       

 -  ๖๑  ๖๕  ๑๒๖    

รวม ๑๐          ๓๕ 
ผลประเมิน ม.๕           ๓.๕๐ 

ระดับคุณภาพ          พอใช้ 

           
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕  
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ฝวก.ฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นของตนเองที่ชัดเจน  



๖๙ 
 

 ๒. ไม่มีการจัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. 
 ๓. การจัดเก็บหลักฐาน/เอกสารในมาตรฐานที่ ๕ฯ ยังไม่ครบถ้วน (เช่น รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายชื่ออาจารย์ประจ า และบุคลากรทั้งหมดของ ฝวก.ฯ มีไม่ครบทุกปี หลักฐาน
แสดงการพัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ หลักฐานแสดงการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร)  
 ๔. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ยังมีจ านวนน้อย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่๕  
 ๑. ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ ฝวก.ฯ ที่มีตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญของ ฝวก.ฯ เช่น การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาต ารา/เอกสาร การจัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า เป็นต้น โดยน า
ข้อเสนอแนะจากผลประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการวิจารณ์หลักสูตร มาใช้
ประกอบการจัดท าแผนฯ  
 ๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. ควรจัดท าบันทึกรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. โดยให้มีรายชื่อผู้เข้าประชุมและมติที่ประชุม ตามรูปแบบการจดบันทึก
การประชุม  
 ๓. ควรให้ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ ๕ฯ ศึกษาและวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ให้กระจ่าง เพ่ือให้สามารถจัดเก็บ
ข้อมูล/หลักฐาน/เอกสารได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น รายงานการประเมินตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี รายงานการประชุมของคณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. การปรับปรุงตามผลการวิจารณ์
หลักสูตร รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักฐานแสดงการพัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ หลักฐานการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เป็นต้น และตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณต้องจัดเก็บให้ครบทุกปี             
(มีแบบฟอร์มกรอกข้อมูลอยู่ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่) 
 ๔. ในการลงค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ช่วยสอน ควรระบุยศ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ให้สมบูรณ์ ชัดเจน เพ่ือ
ป้องกันความสับสนของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ หรืออาจารย์ในสังกัดของสถานศึกษา หรือ
อาจารย์จากภายนอก 
 ๕. ควรจัดท าฐานข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ า อาจารย์ช่วยสอน และบุคลากร (ตามแบบฟอร์มในคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ : ชื่อ ต าแหน่ง วิชา/หลักสูตรที่สอน ประเภทของอาจารย์ หัวข้อการพัฒนา 
วดป. สถานที่ ผลงานทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ คุณวุฒิ ประสบการณ์) เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
ตรวจสอบ สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
รวมทั้งเป็นข้อมูลในการคัดเลือกเป็นอาจารย์สอน  
 ๖. ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ และการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลากร ควรแนบรายชื่อ/ลายมือชื่อของผู้เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมประกอบทุกครั้ง    
(การพัฒนาด้านวิชาการ เช่น อบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ/การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/ประชุม KM/
ประชุม PMQA/ศึกษาดูงาน การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การฟังบรรยายพิเศษตามหัวข้อที่ก าหนด/
การฟังบรรยายธรรม/ฟังเทศน์ประจ าเดือน/เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เป็นต้น) 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

มาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ มีการบริหารหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตามนโยบายด้านการศึกษาของ ทร. และ กห. 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(๒) หลักสูตรตอบสนองปรัชญา และวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
(๓) การจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร 
(๔) มีกระบวนการประเมินหลักสูตร 
(๕) มีการน าผลการประเมินมาทบทวนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑  ข้อ  มี  ๒ ข้อ  มี  ๓ ข้อ  มี  ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบ ข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จากทั้งหมด     
๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่า ฝวก.ฯ ไม่มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยตรง         
แต่ ฝวก.ฯ ได้มอบหมายให้กองวิชายุทธศาสตร์ มีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตรนายทหารอาวุโส รร.สธ.ทร.ฯ      
กองวิชาเสนาธิการกิจ มีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รร.สธ.ทร.ฯ กองวิชาสงครามทางเรือ
และวิชาทหาร มีหน้าทีก่ ากับดูแลหลักสูตรพรรคนาวิน หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเพ่ิมวิชา รร.ชต.ฯ กองวิชา
ความมั่นคงและวิชาพิเศษ มีหน้าที่ก ากับดูแลหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ กองวิชาวิศวกรรม มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลหลักสูตรพรรคกลิน รร.ชต.ฯ และกองเอกสารวิจัย มีหน้าที่ส่งเสริมการท าเอกสารวิจัย/เอกสารประจ าภาค 
วิเคราะห์ ประเมินผลเอกสารวิจัย/เอกสารประจ าภาคของนักศึกษา วทร. นทน.รร.สธ.ทร. ตลอดจนเอกสาร
ทางวิชาการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่งานวิจัย และเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ ออกสู่
สาธารณะ 
  (๒)  หลักสูตรตอบสนองปรัชญา และวัตถุประสงค์ของสถาบัน พบว่า ทุกหลักสูตรที่ ฝวก.ฯ รับผิดชอบ 
ประกอบด้วย หลักสูตร วทร. หลักสูตร สธ.ทร. หลักสูตร อส. หลักสูตร นว. หลักสูตร กล. หลักสูตร ทป. และ
หลักสูตร พวช. ซึ่งทุกหลักสูตรมุ่งพัฒนานักศึกษา/นทน. เพ่ือตอบสนองปรัชญาและวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของแต่ละหลักสูตร แตกต่างกันออกไป โดยเน้นในเรื่องของการเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้เรียนในแต่ละระดับ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตรงกับความต้องการ    
ของ ทร.            
  (๓)  การจัดการเรียนการสอนตรงตามหลักสูตร พบว่า ทั้ง ฝวก.ฯ และสถานศึกษาที่ประกอบด้วย วทร.ฯ 
รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ ได้ร่วมกันจัดท าตารางสอนให้เป็นไปตามสาระหลักสูตร โดยมีประมวลการศึกษาและ
รายละเอียดของวิชาครอบคลุมทุกหลักสูตร ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนภาควิชาการ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ การฝึกร่วม และการจัดท า
เอกสารวิชาการ 
  (๔)  มีกระบวนการประเมินหลักสูตร พบว่า ฝวก.ฯ ได้จัดให้มีกระบวนการประเมินหลักสูตร ตามระเบียบ 
ยศ.ทร.ว่าด้วยการศึกษาส าหรับนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๗  โดยเมื่อเสร็จสิ้น



๗๑ 
 

การศึกษาของทุกหลักสูตร ก าหนดให้สถานศึกษาต้องให้นักศึกษา/นทน.วิจารณ์หลักสูตร โดยใช้แบบประเมิน
หลักสูตร (บป.๓) ตามหัวข้อแต่ละชุดวิชา/หมวดวิชาของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งก าหนดให้ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้แทน    
กองวิชาต่าง ๆ ของ ฝวก.ฯ เข้ารับฟังการวิจารณ์หลักสูตร แล้วให้สถานศึกษาต่าง ๆ วิเคราะห์ผลการประเมิน และ
เสนอ ฝวก.ฯ  เพ่ือที่ ฝวก.ฯ รวบรวมรายงานผลการประเมินหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร เสนอ ยศ.ทร. ทราบต่อไป  
  (๕)  มีการน าผลการประเมินมาทบทวนหรือปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ฝวก.ฯ ได้น าผลการประเมินฯ     
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญคณะอาจารย์ ฝวก.ฯ และผู้เกี่ยวข้อง
จากสถานศึกษาต่าง ๆ มาร่วมสัมมนา ถกแถลงปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้อง เพ่ือให้ได้แนวทางการปฏิบัติ   
ที่ดีและเหมาะสมมาใช้ในปีการศึกษาต่อไป เช่น มีการปรับปรุงสาระหลักสูตร วทร. ในหมวดวิชาการบริหาร
องค์กรด้านความม่ันคง เป็นต้น  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านอาจารย์   
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีการก าหนดแผนพัฒนาอาจารย์ 
(๒) มีการก าหนดหน้าที่และภาระงานของอาจารย์ 
(๓) มีการปฐมนิเทศหรือจัดประชุมอาจารย์ที่สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา 
(๔) มีระบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ 
(๕) มีการน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์ มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารจัดการเรียนการสอน 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จากทั้งหมด     
๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีการก าหนดแผนพัฒนาอาจารย์ พบว่า  ฝวก.ฯ ได้จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์และเสนอความ
ต้องการงบประมาณไว้ในโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศนอก ทร. 
และโครงการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา และดูงาน ณ ต่างประเทศ ของ ทร. ประจ าปี งป.๕๘  เพ่ือเปิดโอกาส 
ให้อาจารย์ไดไ้ปศึกษา อบรม ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
  (๒)  มีการก าหนดหน้าที่และภาระงานของอาจารย์ พบว่า ได้มีการก าหนดหน้าที่และภาระงานของ
อาจารย์ เป็นไปตามอัตราเฉพาะกิจของ ยศ.ทร. (อฉก.๔๑๐๐) โดย ฝวก.ฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอนแต่ละ
หมวดวิชา พร้อมทั้งแต่งตั้งครูช่วยสอนและวิทยากรประจ ากลุ่มสัมมนา/อภิปรายในทุกหลักสูตร ประกอบด้วย 



๗๒ 
 

หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรนายทหารอาวุโส หลักสูตรพรรคนาวิน 
หลักสูตรกลิน หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเพ่ิมวิชา    
  (๓)  มีการปฐมนิเทศหรือจัดประชุมอาจารย์ที่สอน/อาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ฝวก.ฯ ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่วิทยากรประจ ากลุ่มสัมมนา  
(DS) ให้กับอาจารย์ประจ าใน ฝวก.ฯ และอาจารย์ของสถานศึกษาต่าง ๆ ในทุกหลักสูตร ที่ท าหน้าที่วิทยากร
ประจ ากลุ่มสัมมนา/อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ในการเป็น DS ของแต่ละท่าน 
และน ามาปรับปรุงและพัฒนาคู่มือ DS ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และทุกครั้งก่อนที่จะ
สัมมนา อาจารย์ผู้สอนจะมีการประชุมร่วมกับ DS/อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือก าหนดแนวทางการคุมสัมมนาและ
ชี้แจงโจทย์สัมมนา  
  (๔)  มีระบบประเมินผลการสอนของอาจารย์ พบว่า มีระบบประเมินผลการสอนอาจารย์  โดยเมื่อ     
เสร็จสิ้นการสอน/บรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา นักศึกษา/นทน.ของแต่ละหลักสูตร จะต้องกรอกแบบประเมินผล
การบรรยายของอาจารย์เป็นรายบุคคล (บป.๑) โดยที่สถานศึกษาจะด าเนินการวิเคราะห์ผลประเมินการสอน
ของอาจารย์ พร้อมกับสรุปผลรายงานการประเมินการสอนของอาจารย์ เสนอ ฝวก.ฯ เพ่ือน าไปวางแผนบริหาร
หลักสูตรต่อไป และแจ้งผลการประเมินการสอนให้อาจารย์น าไปปรับปรุงและพัฒนาการสอนต่อไป   
  (๕)  มีการน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์ มาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริหารการเรียน       
การสอน พบว่า ในทุกปีการศึกษา ได้มีการน าผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ า
กลุ่มสัมมนา (DS) เสนอให้อาจารย์ทุกท่านได้รับทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษา/นทน. อันจะน าไปเป็น
แนวทางให้อาจารย์ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการสอนให้ดียิ่งขึ้น  อีกทั้งยังน าผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์ที่มีปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและแก้ไขแนวทาง          
ในการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น จัดสัมมนาก าหนดแนวทางการสอนชุดวิชาการวางแผนทางทหาร 
ของหลักสูตร สธ.ทร. และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในหลักสูตร
การศึกษาชั้นสูงของ ยศ.ทร.” เป็นต้น เพ่ือให้การพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ช่วยสอนในปีการศึกษาต่อไป มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง ต่อจ านวนรายวิชาทั้งหมด 

 ส าหรับ วทร.ยศ.ทร. และ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๕๙.๙๙ ๖๐ - ๖๙.๙๙ ๗๐ - ๗๔.๙๙ ๗๕ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  

หรือต่ ากวา่ระดบั 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

 



๗๓ 
 

 ส าหรับ รร.ชต.ยศ.ทร. 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๔.๙๙ ๑๕ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๔.๙๙ ๒๕ - ๒๙.๙๙ ≥ ๓๐ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘   
 จากการตรวจสอบ พบว่า ในการจัดการเรียนการสอนของทั้ง ๓ สถานศึกษา รวมทั้งหมด ๗ หลักสูตร 
คือ หลักสูตร วทร. (ของ วทร.ฯ)  หลักสูตร สธ.ทร. และหลักสูตร อส. (ของ รร.สธ.ทร.ฯ)  หลักสูตร นว. หลักสูตร 
กล. หลักสูตร ทป. และหลักสูตร พวช. (ของ รร.ชต.ฯ) มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและ    
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๑๑๘ รายวิชา 
จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด ๑๓๐ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๗ จ าแนกในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร วทร. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๓๙ รายวิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด    
๔๐ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๕๐  
 หลักสูตร สธ.ทร. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๒๒ รายวิชา จากจ านวนรายวิชา
ทั้งหมด ๒๗ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๘  
 หลักสูตร อส. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๑๓ รายวิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด     
๑๘ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒  
 หลักสูตรของ รร.ชต.ฯ รวม ๓ หลักสูตร มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๔๔ รายวิชา จาก
จ านวนรายวิชาทั้งหมด ๔๕ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๘ จ าแนกในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร นว. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๑๖ รายวิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด     
๑๖ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 หลักสูตร กล. ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่ได้มีการเปิดสอน  
 หลักสูตร ทป. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๑๕ รายวิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด      
๑๕ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 หลักสูตร พวช. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๑๓ รายวิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด     
๑๔ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖ 
 และตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) การเรียนการสอนของทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่มี
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้าง
เสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๓๓๖ รายวิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด ๓๗๙ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
๘๘.๖๕ รายละเอียดตามผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๖  จ าแนกในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 



๗๔ 
 

 หลักสูตร วทร. (นน. : ๐.๕ คะแนน) มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๑๑๖ รายวิชา จากจ านวน
รายวิชาทั้งหมด ๑๑๙ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๘  
 จึงให้ผลประเมินหลักสูตร วทร. ของ วทร.ฯ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 หลักสูตร สธ.ทร. (นน. : ๐.๕ คะแนน) มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๖๖ รายวิชา จาก
จ านวนรายวิชาทั้งหมด ๘๑ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๘  
 จึงให้ผลประเมินหลักสูตร สธ.ทร. ของ รร.สธ.ทร.ฯ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 หลักสูตร อส. (นน. : ๐.๕ คะแนน) มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๓๙ รายวิชา จากจ านวน
รายวิชาทั้งหมด ๕๔ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๒  
 จึงให้ผลประเมินหลักสูตร อส. ของ รร.สธ.ทร.ฯ เท่ากับ ๓ คะแนน 
 หลักสูตรของ รร.ชต.ฯ (นน. : ๐.๕ คะแนน) จ านวน ๔ หลักสูตร มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง 
จ านวน ๑๑๕ รายวิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด ๑๒๕ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๐ โดยจ าแนกแต่ละ
หลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร นว. มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๔๘ รายวิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด     
๔๘ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 หลักสูตร กล. (เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖) มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง จ านวน ๑๑ รายวิชา 
จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด ๑๙ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๙  
 หลักสูตร ทป. (เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘) มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน      
ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง 
จ านวน ๓๐ รายวิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด ๓๐ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 หลักสูตร พวช. (เปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘) มีรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน     
ที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง 
จ านวน ๒๖ รายวิชา จากจ านวนรายวิชาทั้งหมด ๒๘ รายวิชา คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖  
 จึงให้ผลประเมินหลักสูตรของ รร.ชต.ฯ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล 
(หลักสูตร วทร. :  ๐.๕ คะแนน) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 

จ านวนรายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/สง่เสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สรา้งเสริม
ประสบการณ์จริง 

๓๘ ๓๙ ๓๙ ๑๑๖ 

จ านวนรายวชิาทัง้หมด ๓๙ ๔๐ ๔๐ ๑๑๙ 
ร้อยละ ๙๗.๔๔ ๙๗.๕๐ ๙๗.๕๐ ๙๗.๔๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๕ 



๗๕ 
 

ข้อมูล 
(หลักสูตร สธ.ทร. :  ๐.๕ คะแนน) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 

จ านวนรายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/สง่เสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สรา้งเสริม
ประสบการณ์จริง 

๒๒ ๒๒ ๒๒ ๖๖ 

จ านวนรายวชิาทัง้หมด ๒๗ ๒๗ ๒๗ ๘๑ 
ร้อยละ ๘๑.๔๘ ๘๑.๔๘ ๘๑.๔๘ ๘๑.๔๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๕ 

 
ข้อมูล 

(หลักสูตร อส. :  ๐.๕ คะแนน) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 

จ านวนรายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/สง่เสริม
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง/สรา้งเสริม
ประสบการณ์จริง 

๑๓ ๑๓ ๑๓ ๓๙ 

จ านวนรายวชิาทัง้หมด ๑๘ ๑๘ ๑๘ ๕๔ 
ร้อยละ ๗๒.๒๒ ๗๒.๒๒ ๗๒.๒๒ ๗๒.๒๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๓ 

 
ข้อมูล 

(หลักสูตร รร.ชต.ฯ :  
๐.๕ คะแนน) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม 
๓ ปี นว. กล. ทป. พวช. นว. กล. ทป. พวช. นว. กล. ทป. พวช. 

จ านวนรายวิชาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนที่
หลากหลาย และเน้น
ผู้เรยีนเป็นส าคัญ/
ส่งเสริมทักษะการ
เรียนรูด้้วยตนเอง/สร้าง
เสรมิประสบการณ์จริง 

๑๖ ๑๑ - - ๑๖ - ๑๕ ๑๓ ๑๖ - ๑๕ ๑๓ ๑๑๕ 
 
 
 
 

 

รวมทุกหลักสูตร ๒๗ ๔๔ ๔๔ 
จ านวนรายวิชาทั้งหมด ๑๖ ๑๙ - - ๑๖ - ๑๕ ๑๔ ๑๖ - ๑๕ ๑๔ ๑๒๕ 
รวมทุกหลักสูตร ๓๕ ๔๕ ๔๕ 
ร้อยละ ๗๗.๑๔ ๙๗.๗๘ ๙๗.๗๘ ๙๒.๐๐ 
ผลประเมิน  
(๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) 

   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระบบที่ได้มาตรฐาน 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ    
(๑) มีระเบียบก าหนดการวัดและประเมินผลชัดเจน 
(๒) มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจบหลักสูตร และการพ้นสภาพผู้เรียน 



๗๖ 
 

(๓) มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ครอบคลุมด้านสติปัญญา เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ และบุคลิกภาพ  
(๔) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โปร่งใส ผู้เรียนตรวจสอบได้ 
(๕) มีการทบทวนความเหมาะสม หรือพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๕ ข้อ จากจ านวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีระเบียบก าหนดการวัดและประเมินผลชัดเจน พบว่า มีระเบียบก าหนดการวัดและประเมินผล  
การเรียนของนักศึกษาและ นทน. โดยก าหนดไว้ในระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการศึกษาส าหรับนายทหารสัญญาบัตร 
พ.ศ.๒๕๕๕  
 (๒)  มีการก าหนดหลักเกณฑ์การจบหลักสูตร และการพ้นสภาพผู้เรียน พบว่า มีการก าหนดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาให้นักศึกษาและ นทน. ส าเร็จการศึกษา และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการพ้นสภาพของ
นักศึกษาและนายทหารนักเรียน โดยก าหนดไว้ในระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการศึกษาส าหรับนายทหารสัญญาบัตร 
พ.ศ.๒๕๕๕  
 (๓)  มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ครอบคลุมด้านสติปัญญา เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ และบุคลิกภาพ พบว่า ฝวก.ฯ เป็นหน่วยก ากับดูแลการวัดประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ทั้งภาควิชาการ ภาคฝึกปฏิบัติ และการประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลของทุกหลักสูตร ให้เป็นไปตามระเบียบ 
ยศ.ทร.ว่าด้วยการศึกษาส าหรับนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สภาพจริง ตามสาระการเรียนรู้และกิจกรรมของหลักสูตร โดยครอบคลุมด้านสติปัญญา เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ และบุคลิกภาพ  
 (๔) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย โปร่งใส ผู้เรียนตรวจสอบได้ พบว่า ฝวก.ฯ มีหน้าที่ก ากับ
ดูแลและตรวจสอบระบบการวัดและประเมินผลของทุกหลักสูตร ซึ่งมีการประเมินผลที่หลากหลายทั้งด้าน
วิชาการ และคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยมีการให้คะแนนจากการแบ่งกลุ่มสัมมนา/อภิปราย คะแนนแบ่งกลุ่ม
ภาคปฏิบัติ การแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล และการประเมินค่าคุณลักษณะของผู้เข้ารับการศึกษา เป็นต้น และ
นักศึกษา/นทน. สามารถตรวจสอบผลการเรียนของตนเองได้จากสถานศึกษา และเมื่อจบการศึกษาใน          
ทุกหลักสูตรแล้ว ทางสถานศึกษาจะรายงานผลการศึกษาเป็นทางการให้ ฝวก.ฯ พิจารณาเพ่ือเสนอ ยศ.ทร. 
และ ทร. ต่อไป 
 (๕) มีการทบทวนความเหมาะสม หรือพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล พบว่า ได้มีการพัฒนา
และปรับปรุงวิธีการวัดและประเมินผล โดยได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและอาจารย์ของทุกหลักสูตร  เพ่ือ
ปรับปรุงแบบฟอร์มการให้คะแนนในรายวิชาต่าง ๆ และการประเมินผล ซึ่งเดิมใช้การวัดผลตามระเบียบ 
ยศ.ทร. ว่าด้วยสถานศึกษาส าหรับนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๒ และได้ปรับปรุงแก้ไขเป็นระเบียบ ยศ.ทร.
ว่าด้วยการศึกษาส าหรับนายทหารสัญญาบัตร พ.ศ.๒๕๕๕ และในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฝวก.ฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเอกสารวิจัย หลักสูตร สธ.ทร. เพ่ือพิจารณาหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม ซึ่งก าหนดวิธีการวัดผล
ให้ครอบคลุมและเหมาะสมถูกต้องยิ่งขึ้น  



๗๗ 
 

 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจข้อมูล 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๕ ข้อ 
 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ (หน่วยรับผิดชอบ : กอง สน.ฯ) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ภายนอกสถานศึกษา (หน่วยรับผิดชอบ : วทร.ฯ รร.สธ.ทร. และ 
รร.ชต.ฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ รอยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมวิชาการ ตอจ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทั้งหมด สถานศึกษา (หน่วยรับผิดชอบ : วทร.ฯ รร.สธ.ทร. และ รร.ชต.ฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๘ รอยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอจ านวนโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนทั้งหมด สถานศึกษา (หน่วยรับผิดชอบ : วทร.ฯ รร.สธ.ทร. และ รร.ชต.ฯ) 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๙ รอยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ตอจ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทั้งหมด สถานศึกษา (หน่วยรับผิดชอบ : วทร.ฯ รร.สธ.ทร. และ รร.ชต.ฯ) 

            ................... ฝวก.ฯ เว้นประเมิน ................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตัวบง่ช้ี น้ าหนัก 
 
 

(A) 

ผลด าเนินงาน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๓  
ปี 

เฉลี่ย 
๓  
ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 

(A)*(B) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน 

๖.๑ มีการบริหาร
หลักสูตรให้ทันสมัยและ
เป็นไปตามนโยบายด้าน
การศึกษาของ ทร. และ 
กห. 

๓     ๕ ใน ๕ - - ๕ ๑๕ 
     ๕ ข้อ      

๖.๒ ประสิทธิภาพในการ  ๓     ๕ ใน ๕ - - ๕ ๑๕ 
บริหารจัดการด้าน
อาจารย์   

     ๕ ข้อ      

๖.๓  ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ/ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง/สร้างเสริมประสบการณ์จริง ต่อจ านวนรายวิชาทั้งหมด 
- หลักสูตร วทร. ๐.๕ ๓๘ ๙๗.๔๔ ๓๙ ๙๗.๕๐ ๓๙ ๙๗.๕๐ ๑๑๖ ๙๗.๔๘ ๕ ๒.๕ 
  ๓๙  ๔๐  ๔๐  ๑๑๙    
- หลักสูตร สธ.ทร. ๐.๕ ๒๒ ๘๑.๔๘ ๒๒ ๘๑.๔๘ ๒๒ ๘๑.๔๘ ๖๖ ๘๑.๔๘ ๕ ๒.๕ 
  ๒๗  ๒๗  ๒๗  ๘๑    
- หลักสูตร อส. ๐.๕ ๑๓ ๗๒.๒๒ ๑๓ ๗๒.๒๒ ๑๓ ๗๒.๒๒ ๓๙ ๗๒.๒๒ ๓ ๑.๕ 
  ๑๘  ๑๘  ๑๘  ๕๔    
- หลักสูตร รร.ชต. ๐.๕ ๒๗ ๗๗.๑๔ ๔๔ ๙๗.๗๘ ๔๔ ๙๗.๗๘ ๑๑๕ ๙๒.๐๐ ๕ ๒.๕ 
  ๓๕  ๔๕  ๔๕  ๑๒๕    
๖.๔ การวัดและ
ประเมินผลเป็นไปตาม
ระบบที่ได้มาตรฐาน  

๒     ๕  ใน ๕ - - ๕ ๑๐ 
     ๕ ข้อ      

๖.๕ ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ .................... เว้นประเมิน ................... 
๖.๖ แหลงการเรียนรูที่หลากหลาย ภายนอกสถานศึกษา .................... เว้นประเมิน ................... 
๖.๗ รอยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมวิชาการ ตอจ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทั้งหมด 

.................... เว้นประเมิน ................... 

๖.๘ รอยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตอจ านวนโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งหมด 

.................... เว้นประเมิน ................... 

๖.๙ รอยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ตอจ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนทั้งหมด 

.................... เว้นประเมิน ................... 

รวม ๑๐          ๔๙ 
ผลประเมิน ม.๖           ๔.๙๐ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖  
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖  
 ไม่มี 



๗๙ 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่๖  
 ๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT และ e-Learning ควรให้อาจารย์จัดท าเนื้อหาที่สอนไว้
หน้าเว็บไซต์ เพ่ือให้นักศึกษา/นายทหารนักเรียน เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเริ่มทีละหมวดวิชา เป็นต้น 
 ๒. เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ฝวก.ฯ “เป็นผู้น าทางด้านความรู้ ความคิด มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานสู่ระดับสากล” ควรจัดการสัมมนาทางวิชาการเน้นการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาทางทหาร
ต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นต้น โดยอาศัยความสัมพันธ์ร่วมมือกับคณะ
อาจารย์ที่ ทร. ส่งไปศึกษาอบรมในประเทศนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ฯ) 

ตารางสรปุชุดวชิาในแต่ละหลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ 

สถานศึกษา หลักสตูร ชุดวิชา ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
๑. วทร.ฯ ๑.๑ วทร. ๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติและแนวคดิทาง

ยุทธศาสตร ์
   

  ๑.๑.๒ ยุทธศาสตรเ์ศรษฐกิจ    
  ๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์การทูต    
  ๑.๑.๔ ภมูิยุทธศาสตร ์    
  ๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ทะเล    
  ๑.๑.๖ การแปลงยุทธศาสตรเ์ป็นก าลังรบ    
  ๑.๑.๗ องค์ประกอบด้านความมั่นคง

แห่งชาติ 
   

  ๑.๑.๘ การบริหารทรัพยากรเพื่อการป้องกัน
ประเทศ 

   

  ๑.๑.๙ การฝึกจัดท ายุทธศาสตร์และการ
ก าหนดก าลังรบ 

   

  ๑.๑.๑๐ ทฤษฎีและหลักการบริหารองค์การ
เกี่ยวกับความมั่นคง 

   

  ๑.๑.๑๑ การวางแผนบริหารองค์กร    
  ๑.๑.๑๒ ภาวะผู้น ากับการบริหารองค์กร    
  ๑.๑.๑๓ นโยบายและทฤษฎีการท าสงคราม    
  ๑.๑.๑๔ สงครามกรีก    
  ๑.๑.๑๕ สงครามรวมชาติเยอรมัน    
  ๑.๑.๑๖ สงครามญี่ปุ่น-รสัเซีย    
  ๑.๑.๑๗ สงครามโลกครั้งท่ี ๑    
  ๑.๑.๑๘ สงครามโลกครั้งท่ี ๒    
  ๑.๑.๑๙ สงครามจีนปฎิวตั ิ    
  ๑.๑.๒๐ สงครามเกาหล ี    
  ๑.๑.๒๑ สงครามเวียดนาม    
  ๑.๑.๒๒ การสงครามของไทย    
  ๑.๑.๒๓ ยุทธศิลป ์    
  ๑.๑.๒๔ การวางแผนการทัพ    
  ๑.๑.๒๕ องค์กรทางทหาร หลักนยิม  

ขีดความสามารถของกองทัพไทยและ
แนวคิดปฏิบัติการรบร่วม 

   

  ๑.๑.๒๖ เทคโนโลยีกับการรบระดบั
ยุทธศาสตร์ - ยุทธการ 

   

  ๑.๑.๒๗ กฎหมาย    
  ๑.๑.๒๘ การปฏิบตัิการทางทหารในเวลา

สงบ 
   

  ๑.๑.๒๙ สัมมนาวางแผนการทัพ    
 



๘๑ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ฯ) 

ตารางสรปุชุดวชิาในแต่ละหลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ (ต่อ) 

สถานศึกษา หลักสตูร ชุดวิชา ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
  ๑.๑.๓๐ การฝึกวางแผนการทัพและ

อ านวยการยุทธ ์
   

  ๑.๑.๓๑ กิจกรรม    
  ๑.๑.๓๒ การเขียนเอกสารส่วนบุคคล    
  ๑.๑.๓๓ การบรรยายพิเศษ (๘ ครัง้)    
  ๑.๑.๓๔ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศใน

ประเทศ (๓๒ วัน) 
   

  ๑.๑.๓๕ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ
ต่างประเทศ (๑๐ วัน) 

   

  ๑.๑.๓๖ การเจรจาต่อรอง    
  ๑.๑.๓๗ การบรหิาร    
  ๑.๑.๓๘  สื่อสารมวลชน    
  ๑.๑.๓๙ การแก้ปัญหาความขดัแย้ง

ระหว่างประเทศ 
   

  ๑.๑.๔๐ ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ติดต่อสื่อสาร 

-   

  รวม ๔๐ วิชา ๓๘ วิชา ๓๙ วิชา ๓๙ วิชา 
๒. รร.สธ.ทร.ฯ ๒.๑ สธ.ทร. ๒.๑.๑ ยุทธศาสตรค์วามมั่นคงแหง่ชาติ    
  ๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ทะเล    
  ๒.๑.๓ ขีดความสามารถและแนวคิดใน

การใช้ก าลัง 
   

  ๒.๑.๔ ยุทธศาสตร์ทางเรือ    
  ๒.๑.๕ การจัดโครงสร้างกองทัพไทยและ

หน้าท่ีของฝ่ายอ านวยการใน ทร. 
   

  ๒.๑.๖ การพิจารณาของฝ่ายอ านวยการ    
  ๒.๑.๗ การเรียบเรียงเอกสารวิจยั    
  ๒.๑.๘  แนวความคดิในการท าสงคราม    
  ๒.๑.๙ กรณีศึกษาในการท าสงคราม    
  ๒.๑.๑๐ งานเสนาธิการกิจในการวางแผน

ทางทหาร 
   

  ๒.๑.๑๑ การวางแผนทางทหาร    
  ๒.๑.๑๒ หลักการบริหารจัดการ     
  ๒.๑.๑๓ เทคนิคการบริหาร    
  ๒.๑.๑๔ การปฏบิัติการทางเรือ    
  ๒.๑.๑๕ การปฏบิัติการสนับสนุนอื่นๆ    
  ๒.๑.๑๖ การปฏบิัติการทางทหาร

นอกเหนือจากสงคราม 
   

  ๒.๑.๑๗ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการทางเรือ 

   



๘๒ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ฯ) 

ตารางสรปุชุดวชิาในแต่ละหลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ (ต่อ) 

สถานศึกษา หลักสตูร ชุดวิชา ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
  ๒.๑.๑๘ การยุทธร่วม/ผสมและกรรมวิธีใน

การวางแผน 
   

  ๒.๑.๑๙ ยุทธศิลป ์    
  ๒.๑.๒๐ แก้ปัญหาตอนวิชาการยทุธร่วม    
  ๒.๑.๒๑ การฝึกยุทธกีฬาวางแผนทางเรือ    
  ๒.๑.๒๒ การฝึกร่วม วสท.และ รร.เสธ.

สามเหล่าทัพ 
   

  ๒.๑.๒๓ กิจกรรมทางสังคมและกฬีา    
  ๒.๑.๒๔ การเข้าสังคม    
  ๒.๑.๒๕ การบรรยายพิเศษ    
  ๒.๑.๒๖ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศใน

ประเทศ 
   

  ๒.๑.๒๗ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ
ต่างประเทศ 

   

  รวม ๒๗ วิชา ๒๒ วิชา ๒๒ วิชา ๒๒ วิชา 
 ๒.๒ อส. ๒.๒.๑ หลักยุทธศาสตร ์    
  ๒.๒.๒ โครงสรา้งและแนวความคดิทาง

ยุทธศาสตร ์
   

  ๒.๒.๓ หลักเศรษฐศาสตร์การพัฒนา    
  ๒.๒.๔ กิจการระหวา่งประเทศและใน

ประเทศ 
   

  ๒.๒.๕ หลักการและทฤษฎีการท าสงคราม    
  ๒.๒.๖ บทเรยีนยุทธศาสตรจ์ากประวัติ

การสงคราม 
   

  ๒.๒.๗ การจัดและหน้าทีฝ่่ายอ านวยการ    
  ๒.๒.๘ เทคนิคการสื่อความหมาย    
  ๒.๒.๙ การเรียบเรียงการพิจารณาของ

ฝ่ายอ านวยการ 
   

  ๒.๒.๑๐ หลักการและเทคนิคการบริหาร    
  ๒.๒.๑๑ การวิเคราะห์และตกลงใจ    
  ๒.๒.๑๒ จิตวิทยาและภาวะผู้น า    
  ๒.๒.๑๓ กฎหมาย    
  ๒.๒.๑๔ การปฏิบัติการทางทหารในยามสงบ    
  ๒.๒.๑๕ การปฏิบัติการทางเรือและการ

วางแผนทางทหาร 
   

  ๒.๒.๑๖ สังคม    
  ๒.๒.๑๗ กิจกรรมและการบรรยายพิเศษ    
  ๒.๒.๑๘ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศ    
  รวม ๑๘ วิชา ๑๓ วิชา ๑๓ วิชา ๑๓ วิชา 



๘๓ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ฯ) 

ตารางสรปุชุดวชิาในแต่ละหลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ (ต่อ) 
สถานศึกษา หลักสตูร ชุดวิชา ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

๓. รร.ชต.ฯ ๓.๑ นว. ๓.๑.๑ การเรียบเรียงและการบรรยาย    
  ๓.๑.๒ การบริหารงานทางทหาร    
  ๓.๑.๓ การจัดและหน้าทีฝ่่ายเสนาธิการ    
  ๓.๑.๔ ปฏิบตัิการทางทหารทั่วไป    
  ๓.๑.๕ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท าสงคราม    
  ๓.๑.๖ กฎหมาย    
  ๓.๑.๗ ทบทวนการปฏบิัติการทางเรืออ่ืนๆ    
  ๓.๑.๘ หลักนิยมและการปฏิบัติการทาง

อากาศ 
   

  ๓.๑.๙ การวางแผนทางเรือ    
  ๓.๑.๑๐ การรบผิวน้ า    
  ๓.๑.๑๑ ปราบเรือด าน้ า    
  ๓.๑.๑๒ ปฏิบัติการร่วม/ผลม    
  ๓.๑.๑๓ ยุทธกีฬารวม    
  ๓.๑.๑๔ การสังคมกีฬา    
  ๓.๑.๑๕ การบรรยายพิเศษ    
  ๓.๑.๑๖ การดูกิจการและศึกษาภูมปิระเทศ    
  รวม ๑๖ วิชา ๑๖ วิชา ๑๖ วิชา ๑๖ วิชา 
 ๓.๒ กล. ๓.๒.๑ การจัดการวศิวกรรม  - - 
  ๓.๒.๒ เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  - - 
  ๓.๒.๓ การจัดการโครงการ  - - 
  ๓.๑.๔ การจัดการคุณภาพ   - - 
  ๓.๑.๕ การจัดการซ่อมบ ารุง  - - 
  ๓.๑.๖ เทคโนโลยีวิศวกรรมเรือรบ  - - 
  ๓.๑.๗ กรณีศึกษาวิศวกรรมทางเรอื  - - 
  ๓.๑.๘ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางเรือ  - - 
  ๓.๑.๙ พื้นฐานความมั่นคงและกจิการ

ระหว่างประเทศ 
 - - 

  ๓.๑.๑๐ หลักยุทธศาสตร ์  - - 
  ๓.๑.๑๑ การเรียบเรียงและการบรรยาย  - - 
  ๓.๑.๑๒ การจดัและหน้าทีฝ่ายเสนาธิการ  - - 
  ๓.๑.๑๓ การวางแผนทางเรือ  - - 
  ๓.๑.๑๔ การปฏบิัติการทางทหารทั่วไป  - - 
  ๓.๑.๑๕ การปฏบิัติการทางเรือ  - - 
  ๓.๑.๑๖ กฎหมาย  - - 
  ๓.๑.๑๗ การสังคมกีฬา  - - 
  ๓.๑.๑๘ การบรรยายพิเศษ  - - 
  ๓.๑.๑๙ การดูกิจการและศึกษาภูมปิระเทศ  - - 
  รวม ๑๙ วิชา ๑๑ วิชา - วิชา - วิชา 



๘๔ 
 

ผนวก ท้ายมาตรฐานที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ฯ) 

ตารางสรปุชุดวชิาในแต่ละหลักสูตร ที่มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ (ต่อ) 

สถานศึกษา หลักสตูร ชุดวิชา ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
 ๓.๒ ทป. ๓.๓.๑ ความมั่นคงแห่งชาต ิ -   
  ๓.๓.๒ กิจการระหวา่งประเทศ -   
  ๓.๓.๓ การเรียบเรียงและการบรรยาย -   
  ๓.๓.๔ การจัดและหน้าทีฝ่่ายเสนาธิการ -   
  ๓.๓.๕ หลักการและเทคนิคการบริหาร -   
  ๓.๓.๖ การบริหารทรัพยากรทางทหาร -   
  ๓.๓.๗ หลักการสถิติและการวเิคราะห์เชิง

ปริมาณ 
-   

  ๓.๓.๘ คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน -   
  ๓.๓.๙ จิตวิทยาและภาวะผู้น า -   
  ๓.๓.๑๐ ปฏิบัติการทางทหารทั่วไป -   
  ๓.๑.๑๑ การสงครามทางเรือและสงคราม

พิเศษ 
-   

  ๓.๑.๑๒ กฎหมาย -   
  ๓.๑.๑๓ การสังคมกีฬา -   
  ๓.๑.๑๔ การบรรยายพิเศษ -   
  ๓.๑.๑๕ การดูกจิการและศึกษาภมูิ

ประเทศ 
-   

  รวม ๑๕ วิชา - วิชา ๑๕ วิชา ๑๕ วิชา 
 ๓.๓ พวช. ๓.๔.๑ ความมั่นคงแห่งชาต ิ -   
  ๓.๔.๒ กิจการระหวา่งประเทศ -   
  ๓.๔.๓ การเรียบเรียงและการบรรยาย -   
  ๓.๔.๔ การจัดและหน้าทีฝ่่ายเสนาธิการ -   
  ๓.๔.๕ หลักการและเทคนิคการบริหาร  -   
  ๓.๔.๖ การบริหารทรัพยากรทาง

การทหาร 
-   

  ๓.๔.๗ คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารงาน -   
  ๓.๔.๘ จิตวิทยาและภาวะผู้น า -   
  ๓.๔.๙ ปฏิบตัิการทางทหารทั่วไป -   
  ๓.๔.๑๐ การสงครามทางเรือและสงคราม

พิเศษ 
-   

  ๓.๔.๑๑ กฎหมาย -   
  ๓.๔.๑๒ การสังคมกีฬา -   
  ๓.๔.๑๓ การบรรยายพิเศษ -   
  ๓.๔.๑๔ การดูกจิการและศึกษาภมูิ

ประเทศ 
-   

  รวม ๑๔ วิชา - วิชา ๑๓ วิชา ๑๓ วิชา 
 รวมทุกหลกัสูตร รวม ๓๗๙ ชุดวิชา ๑๑๙ วิชา ๑๓๐ วิชา ๑๓๐ วิชา 

 



๘๕ 
 

มาตรฐานที่ ๗  การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน    
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติชัดเจน 
(๒)  มีหน่วยงาน คณะกรรมการ และบุคลากรรับผิดชอบในการด าเนินการของสถาบัน 
(๓)  มีบุคลากรทุกภาคส่วนในสถาบันให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ 
(๔)  มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็น
ประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุง เพ่ือให้
การด าเนินงานตามภารกิจ บรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
(๕)  สถาบันส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพแก่บุคลากร 
(๖)  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน มีการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพ และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  
(๗)  มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันหรือสถานศึกษาอ่ืน        
และมีกิจกรรมร่วมกัน 
(๘)  สถาบันได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ในทุกวงรอบสามปี 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ - ๗ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๘ ข้อ จากจ านวน
ทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติชัดเจน พบว่า ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ที่จัดท าโดย กปภ.ยศ.ทร. นั้น มีวิธีการปฏิบัติในการจัดท า
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง คือ วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ  รร.ชต.ฯ และ
หน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง คือ ฝวก.ฯ ศยร.ฯ กบศ.ฯ กหส.ฯ และ กอง สน.ฯ น าไปใช้เป็นกรอบแนวทาง
ด าเนินงาน และที่ได้มีการประชุมทบทวนและพิจารณาความเหมาะสม มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน ใน
คู่มือฯ ดังกล่าว เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๗ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและ ฝวก.ฯ 
ยิ่งขึ้น โดยได้รับการอนุมัติจาก จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๗ พ.ย.๕๗ 
  (๒)  มีหน่วยงาน คณะกรรมการ และบุคลากรรับผิดชอบในการด าเนินการของสถาบัน พบว่า ยศ.ทร. 
โดย กปภ.ฯ เป็นหน่วยก ากับดูแลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง โดยมี จก.ยศ.ทร. เป็นประธานคณะกรรมการฯ       
รอง หน.ฝวก.ฯ เป็นกรรมการฯ และข้าราชการของ ฝวก.ฯ จ านวนหนึ่งร่วมเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ตามค าสั่ง ยศ.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๗๓/๒๕๕๓ ลง ๕ ก.พ.๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนการศึกษาท่ีหนึ่ง และ ฝวก.ฯ มีการแต่งตั้งคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามค าสั่ง ฝวก.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลง ๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกัน



๘๖ 
 

คุณภาพการศึกษาของ ฝวก.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี น.อ.เกื้อกูลพงษ์  ล าทอง เป็นหัวหน้าคณะท างาน 
และ น.ท.อ านาจรัตน์  โสภณธรรมพัฒน์ เป็นเลขานุการ และข้าราชการ ฝวก.ฯ รับผิดชอบในมาตรฐานต่าง ๆ  
  (๓)  มีบุคลากรทุกภาคส่วนในสถาบันให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ พบว่า ฝวก.ฯ ได้แต่งตั้ง
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา ตามค าสั่ง ฝวก.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลง ๑ ธ.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาของ ฝวก.ฯ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี น.อ.เกื้อกูลพงษ์  ล าทอง    
เป็นหัวหน้าคณะท างาน และ น.ท.อ านาจรัตน์ โสภณธรรมพัฒน์ เป็นเลขานุการ และข้าราชการ ฝวก.ฯ รับผิดชอบ
ในมาตรฐานต่าง ๆ โดยคณะท างานฯ มีหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ และ 
จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) ให้เสร็จสิ้นภายในต้นเดือน ธ.ค.๕๘ ส่วนหน่วยสนับสนุนรับผิดชอบใน
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตน เช่น  กบศ.ฯ รับผิดชอบมาตรฐานที่ ๕ ตบช.ที่ ๕.๔ และ ตบช.ที่ ๖.๕ 
กอง สน.ฯ  ศยร.ฯ และ กหส.ฯ รับผิดชอบมาตรฐานที่ ๖ ตบช.ที่ ๖.๕ เป็นต้น 
  (๔)  มีการน าระบบประกันคุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการ
เป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการตามแผน การตรวจสอบ การประเมิน และการปรับปรุง  
เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจ บรรลุเป้าประสงค์ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ฝวก.ฯ ได้ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง                
พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมที่ได้รับการอนุมัติจาก จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๗ พ.ย.๕๗  มีการน าระบบประกัน
คุณภาพมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการ โดยมีการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานด้านการศึกษาประจ าปีตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ก าหนด 
และได้น าผลการวิจารณ์หลักสูตรของ วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ ในมาตรฐานที่ ๖ฯ มาปรับปรุง เพ่ือให้
การด าเนินการตามภารกิจบรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 (๕)  สถาบันส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพแก่บุคลากร  พบว่า ฝวก.ฯ ได้ส่ง
ข้าราชการ จ านวน ๔ นาย เข้าร่วมรับฟังบรรยายให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา หัวข้อ มาตรฐาน       
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน ส าหรับสถานศึกษาในส่วนการศึกษาท่ีหนึ่ง เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม บก.ยศ.ทร. 
ชั้น ๒ โดย กปภ.ฯ เป็นผู้ด าเนินการ  
 (๖)  มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน มีการจัดท ารายงานประจ าปี ที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพ และมีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น พบว่า ฝวก.ฯ ได้มีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน โดยได้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่    
ฝวก.ฯ รับผิดชอบ แล้วจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี เสนอรายงานผลถึง ยศ.ทร. (ผ่าน กปภ.ฯ) 
ทร. (ผ่าน กพ.ทร.) และกองทัพ (ผ่าน สปท.) ตามตามล าดับชั้น 
 (๗)  มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษากับสถาบันหรือสถานศึกษาอ่ืน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน พบว่า ฝวก.ฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้านการด าเนินงาน การรวบรวมข้อมูล       
การจัดท าการรายงานประเมินตนเองประจ าปี กับ วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ และจัดข้าราชการเข้าร่วม
รับฟังบรรยายวิธีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน ส าหรับ
สถานศึกษาในส่วนการศึกษาท่ีหนึ่ง ที่มีการทบทวนและปรับปรุงใหม่ โดย กปภ.ฯ เป็นผู้ด าเนินการ   
 (๘)  สถาบันได้รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ในทุกวงรอบสามปี 
พบว่า เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ยศ.ทร. ได้แต่งตัง้คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ฝวก.ฯ เป็นปีแรก จึงอนุโลม 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
 



๘๗ 
 

ผลการตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๘ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๘ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๘) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันจากผลการประเมินคุณภาพภายใน  
(๑)  มีรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเป็นประจ าทุกปี  โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บริหารสถาบัน 
(๒)  มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในหรือภายนอก ไปจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
(๓)  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบติดตาม การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ 
(๔)  มีการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการบริหารของสถาบัน อันเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก 
(๕)  มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาในส่วนที่สถาบันไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยตนเอง 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบัคะแนน ๑  

ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘  
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ฝวก.ฯ ด าเนินการตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๓ ข้อ จากจ านวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีรายงานการประเมินตนเองของสถาบัน ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือเป็นประจ าทุกปี        
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถาบัน พบว่า ฝวก.ฯ ได้ด าเนินการจัดเก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้เกี่ยวข้องทั้งหมด ๕ มาตรฐาน ๑๗ ตัวบ่งชี้ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็นประจ าทุกปี โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชา 
 (๒)  มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในหรือภายนอก ไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
 (๓)  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบติดตาม การน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกไปสู่การปฏิบัติ พบว่า ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
 (๔)  มีการพัฒนาการเรียนการสอน หรือการบริหารของสถาบัน อันเนื่องมาจากการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฝวก.ฯ ไดมี้การพัฒนาการเรียนการสอนอันเนื่องมาจากการ
ประเมินคุณภาพภายใน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงสาระหลักสูตร วทร. หมวดวิชาการบริหารด้านความมั่นคง 
และจัดท าคู่มือประกอบการศึกษา รวมทั้งจัดท า Teaching Module ในหัวข้อวิชาของหลักสูตร วทร.  



๘๘ 
 

 (๕)  มีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาในส่วนที่สถาบันไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยตนเอง
พบว่า ฝวก.ฯ มีหน่วยงานต้นสังกัด คือ ยศ.ทร. และหน่วยต่าง ๆ ให้การสนับสนุน ดังนี้  
   - กบ.ฯ เป็นหน่วยรวบรวมความต้องการ งป. การเสนอขออนุมัติ งป. การจัดหา  
       - ศยร.ฯ สนับสนุนผลงานวิจัย การเขียนบทความทางวิชาการ สนับสนุนอาจาย์ช่วยสอนในหลักสูตร
ต่าง ๆ ตลอดจนสนับสนุนการฝึกปฏิบัติของ นทน.  

  - กบศ.ฯ สนับสนุนเครื่องช่วยการศึกษาและระบบสารสนเทศ และให้การสนับสนุนการจัดท าคู่มือ
ประกอบการศึกษาหมวดวิชาการบริหารองค์กรด้านความมั่นคง จ านวน ๑๐๐ เล่ม  
  - กหส.ฯ สนับสนุนเครือข่ายการเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการ การบริการยืมหนังสือจากห้องสมุด
ของมหาวิทยาลัยมหิดล  

  - กอง สน.ฯ จัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน ตลอดจนการซ่อมบ ารุงและรักษาความ
สะอาดอาคาร สถานที ่ 

  - กปภ.ฯ จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา บรรยายให้ความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา กับ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ เท่ากับ ๓ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๑, ๔ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยหน่วยต้นสังกัด   

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยต้นสังกัดตามค่าเฉลี่ยที่ได้ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

 .......... ได้รับการยกเว้นในการประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๘ ........ เนื่องจาก ฝวก.ฯ รับการประเมิน
จากคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ ยศ.ทร. เป็นครั้งแรก  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
 

 
ตัวบง่ช้ี 

 
น้ าหนัก 

(A) 

ผลด าเนินงาน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๓  
ปี 

เฉลี่ย 
๓  
ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 

(A)*(B) 
ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน ตัวหาร คะแนน 

๗.๑ ระบบและกลไก
การประกันคณุภาพ
ภายใน 

๕     ๘ ใน ๕ - - ๕ ๒๕ 
     ๘ ข้อ      

๗.๒ การพัฒนา ๓     ๓ ใน ๓ - - ๓ ๙ 
สถานศึกษาจากผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน 

     ๕ ข้อ      

๗.๓ ผลการประเมินคุณภาพภายในรับรองโดยหน่วยต้นสังกัด .............. เว้นประเมิน ................ 
รวม ๘          ๓๔ 

ผลประเมิน ม.๗           ๔.๒๕ 
ระดับคุณภาพ          ดี 

 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗  
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑.  ยังไม่มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในของ ยศ.ทร. ไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรม 
 ๒.  ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามในการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเนื่องมาจาก           
การประเมินคุณภาพภายในของ ยศ.ทร. ไปสู่การปฏิบัติ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗   
 ๑. ควรน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ ยศ.ทร. ไปเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะยาว และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้เป็นรูปธรรม  
 ๒.  ควรก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 ๓.  ควรจัดท ารายงานการประชุมและมติที่ประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุมของคณะท างานคุณภาพ
การศึกษาของ ฝวก.ฯ หรือการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกครั้ง เพ่ือเป็นการแสดงถึง
ความมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และเป็นหลักฐานการก ากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 



๙๐ 
 

ตารางสรุปผลสรุปและประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 
 

มาตรฐาน น้ าหนัก 
ผลประเมินปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

ม.๑ คุณภาพผูส าเร็จการศึกษา - ......... เว้นประเมิน ......... 
ม.๒ การวิจัยและผลงานทางวิชาการ ๕ ๓.๘๐ ดี 
ม.๓ การบริการทางวิชาการ ๑๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ม.๔ การท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร 

- 
 

......... เว้นประเมิน ......... 

ม.๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบนั ๑๐ ๓.๕๐ พอใช้ 
ม.๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน ๑๐ ๔.๙๐ ดีมาก 
ม.๗ การประกันและพฒันาคุณภาพภายใน ๘ ๔.๒๕ ดี 

รวมทุกมาตรฐาน ๔๓ ๔.๓๕ ดี 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ - ......... เว้นประเมิน ......... 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการสง่เสริม - ......... เว้นประเมิน ......... 

ผลการประเมินระดับสถาบัน   ๔๓ ๔.๓๕ ดี 
 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  

จุดเด่น 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒  
 อาจารย์ประจ ามีผลงานทางวิชาการ และน าไปใช้ประโยชน์เป็นเอกสารประกอบการศึกษาของหลักสูตร 
ต่าง ๆ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓ 
 ๑. อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานอ่ืนทั้งภายใน
และภายนอก ทร. 
 ๒. โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการมีความหลากหลาย 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗ 
 ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
ขาดแผนพัฒนางานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของอาจารย์ประจ า 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
ยังไม่มีแผนงานการให้บริการทางวิชาการ 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 

 ๑. ฝวก.ฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ เป็นของตนเองที่ชัดเจน  
 ๒. การจัดท ารายงานการประชุมของคณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. ยังไม่สมบูรณ์ 



๙๑ 
 

 ๓. การจัดเก็บหลักฐาน/เอกสารในมาตรฐานที่ ๕ฯ ยังไม่ครบถ้วน (เช่น รายงานผลการประเมินตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายชื่ออาจารย์ประจ าและบุคลากรของ ฝวก.ฯ มีไม่ครบทุกปี  หลักฐานแสดง
การพัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ หลักฐานแสดงการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร)  
 ๔. อาจารย์ประจ าที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ยังมีจ านวนน้อย 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑.  ยังไม่มีการน าข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายในของ ยศ.ทร. ไปจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นรูปธรรม 
 ๒.  ไม่มีการก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามในการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเนื่องมาจาก           
การประเมินคุณภาพภายในของ ยศ.ทร. ไปสู่การปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 ควรจัดท าแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า โดยก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ประเมินรอบสี่ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าผลงานฯ ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งประเมินแผนงานทุกสิ้นปีการศึกษา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ๑. ควรจัดท าแผนงานการให้บริการทางวิชาการ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมให้ชัดเจน 
 ๒. ผู้ที่ไปให้บริการทางวิชาการ ควรรายงานสรุปผลการด าเนินงานหลังการด าเนินงานเสร็จสิ้น พร้อมทั้ง
ให้ข้อเสนอแนะและอธิบายว่าได้กลับน ามาใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างไร  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ ฝวก.ฯ ที่มีตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญของ ฝวก.ฯ เช่น การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาต ารา/เอกสาร การจัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า เป็นต้น โดยน า
ข้อเสนอแนะจากผลประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการวิจารณ์หลักสูตร มาใช้
ประกอบการจัดท าแผนฯ  
 ๒. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. ควรจัดท าบันทึกรายงานการประชุมของ
คณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. โดยให้มีรายชื่อผู้เข้าประชุมและมติที่ประชุม ตามรูปแบบการจดบันทึก
การประชุม  
 ๓. ควรให้ผู้รับผิดชอบมาตรฐานที่ ๕ฯ ศึกษาและวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ให้กระจ่าง เพ่ือให้สามารถจัดเก็บ
ข้อมูล/หลักฐาน/เอกสารได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น รายงานการประเมินตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี รายงานการประชุมของคณะกรรมการสภาการศึกษา ยศ.ทร. การปรับปรุงตามผลการวิจารณ์
หลักสูตร รายชื่ออาจารย์ประจ า หลักฐานแสดงการพัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ หลักฐานการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร เป็นต้น และตัวบ่งชี้ที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมาณต้องจัดเก็บ ให้ครบทุกปี (มี
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลอยู่ในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่)                  



๙๒ 
 

 ๔. ในการลงค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ช่วยสอน ควรระบุยศ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ให้สมบูรณ์ ชัดเจน เพ่ือ
ป้องกันความสับสนของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นอาจารย์ประจ าของ ฝวก.ฯ หรืออาจารย์ในสังกัดของสถานศึกษา หรือ
อาจารย์จากภายนอก 
 ๕. ควรจัดท าฐานข้อมูลประวัติอาจารย์ประจ า อาจารย์ช่วยสอน และบุคลากร (ตามแบบฟอร์มในคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ : ชื่อ ต าแหน่ง วิชา/หลักสูตรที่สอน ประเภทของอาจารย์ หัวข้อการพัฒนา 
วดป. สถานที่ ผลงานทางวิชาการ การให้บริการทางวิชาการ คุณวุฒิ ประสบการณ์) เพ่ือให้เอ้ือต่อการ
ตรวจสอบ สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารส าหรับใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
รวมทั้งเป็นข้อมูลในการคัดเลือกเป็นอาจารย์สอน  
 ๖. ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาด้านวิชาการของอาจารย์ และการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของบุคลากร ควรแนบรายชื่อ/ลายมือชื่อของผู้เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรมประกอบทุกครั้ง (การพัฒนาด้าน
วิชาการ เช่น อบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ/การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการ/ประชุม KM/ประชุม PMQA/
ศึกษาดูงาน การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม เช่น การฟังบรรยายพิเศษตามหัวข้อ  ที่ก าหนด/การฟังบรรยาย
ธรรม/ฟังเทศน์ประจ าเดือน/เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เป็นต้น) 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖   
 ๑. กระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT และ e-Learning ควรให้อาจารย์จัดท าเนื้อหาที่สอนไว้
หน้าเว็บไซต์ เพ่ือให้นักศึกษา/นายทหารนักเรียน เข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเริ่มทีละหมวดวิชา เป็นต้น 
 ๒. เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ฝวก.ฯ “เป็นผู้น าทางด้านความรู้ ความคิด มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ และ
มาตรฐานสู่ระดับสากล” ควรจัดการสัมมนาทางวิชาการเน้นการเรียนการสอนกับสถาบันการศึกษาทางทหาร
ต่างประเทศ เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธรัฐมาเลเซีย เป็นต้น  โดยอาศัยความสัมพันธ์ร่วมมือกับคณะ
อาจารย์ที่ ทร. ส่งไปศึกษาอบรมในประเทศนั้น ๆ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗   
 ๑. ควรน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของ ยศ.ทร. ไปเป็น
ข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะยาว และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ให้เป็นรูปธรรม  
 ๒.  ควรก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ในการติดตามการน าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
และรายงานสรุปผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม 
 ๓.  ควรจัดท ารายงานการประชุมและมติที่ประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุมของคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษาของ ฝวก.ฯ หรือการประชุมที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกครั้ง เพ่ือเป็นการ
แสดงถึงความมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย และเป็นหลักฐานการก ากับติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเร่งด่วน  
  ๑. ควรจัดท าแผนพัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า โดยก าหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์
ประเมินรอบสี่ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าผลงานฯ ไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ 
รวมทั้งประเมินแผนงานทุกสิ้นปีการศึกษา 
  ๒. ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของ ฝวก.ฯ ที่มีตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และก าหนดโครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมภารกิจที่ส าคัญของ ฝวก.ฯ เช่น การพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาอาจารย์ การพัฒนาต ารา/เอกสาร การจัดท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า เป็นต้น โดยน า
ข้อเสนอแนะจากผลประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการวิจารณ์หลักสูตร มาใช้
ประกอบการจัดท าแผนฯ 



๙๓ 
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ควรเสนอ ยศ.ทร. พิจารณาปรับโครงสร้าง ยศ.ทร.ใหม่ โดยเพ่ิมกองแผนและวิจัย เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ
งานในส่วนของการปฏิบัติงานทั้งปวงของ ยศ.ทร. วางแผนการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษา 
รวมทั้งงาน PMQA และ KM โดยในเบื้องต้นอาจด าเนินการอยู่ในรูปกองแผนและวิจัย (เพ่ือพลาง) ไปก่อน
จนกว่าจะได้รับอนุมัต ิ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพิ่มเติมจาก ฝวก.ฯ 
๑. ควรตัดงานวิจัย ออกจากการประเมินในมาตรฐานที่ ๒ฯ เนื่องจากไม่ใช่ภารกิจหลักของ ฝวก.ฯ 
๒. ควรเสนอ ยศ.ทร. พิจารณาทบทวนหน้าที่และต าแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการสภาการศึกษา 

โดยแต่งตั้งให้ ผอ.กศษ.ยศ.ทร. เป็นเลขานุการ เนื่องจากเป็นกองฝ่ายอ านวยการด้านการศึกษาของ ยศ.ทร. 
๓. เห็นควรให้ ยศ.ทร. เพ่ิมเติมการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของ ฝวก.ฯ เพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
(ในปัจจุบัน ฝวก.ฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ได้แก่ การจัดบรรยายพิเศษ        
การสัมมนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การสัมมนาทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
การส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรนอก ทร. ประมาณ ๑ ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอกับการพัฒนา
การศึกษาของ ยศ.ทร. ในระยะยาว ทั้งนี้ ฝวก.ฯ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ 
ฝวก.ฯ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  
 ๔. ในการประเมิน ฝวก.ฯ เห็นควรเสนอทบทวนตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักของ ฝวก.ฯ ซึ่ง ฝวก.ฯ 
มีจุดเด่นที่นอกเหนือจากตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินปัจจุบัน อาทิ เช่น คุณวุฒิของอาจารย์ ฝวก.ฯ มีคุณวุฒิจบ
การศึกษาในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก จบการศึกษาในประเทศและต่างประเทศเป็นจ านวนมาก รวมทั้ง
อาจารย์ของ ฝวก.ฯ มีทักษะและประสบการณ์การสอน และมีความรู้ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ 
เยอรมัน จีน สเปน เกาหลี และ ญี่ปุ่น เป็นต้น  
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