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 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี งป.๕๙ ตำมที่
ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจำกประธำนกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำ      
ที่หนึ่ง และ จก.ยศ.ทร. ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.ชต.ยศ.ทร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ เมื่อ ๒๙ - ๓๑ มี.ค.๕๙ ตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินเพ่ือกำรประเมิน
คุณภำพภำยในรอบสำม ส ำหรับสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตำมที่
ได้รับอนุมัติเมื่อ ๗ พ.ย.๕๗ ซึ่งมีจ ำนวน ๗ มำตรฐำน ๒๖ ตัวบ่งชี้  บัดนี้กำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยในฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะอนุกรรมกำรฯ จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยใน รร.ชต.ฯ รวมทั้งได้วิเครำะห์จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ 
ส ำหรับให้ รร.ชต.ฯ ได้ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้ง
รักษำมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ชต.ฯ ให้มีควำมยั่งยืนต่อไป 
 

 กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.ชต.ฯ ครั้งนี้ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  
จำกคณะผู้บริหำร อำจำรย์ และผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ  จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำง
ยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำร อำจำรย์ 
บุคลำกร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

 
                                                พล.ร.ท. 
                                                                                      (พิเชฐ  ตำนะเศรษฐ) 
                                 ประธำนกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
                                               ในสว่นกำรศึกษำที่หนึ่ง และ จก.ยศ.ทร. 
                                                                          พ.ค.๕๙ 
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รร.ชต.ยศ.ทร.   
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๒. น.อ. ……………………………………….......................... รองประธำนอนุกรรมกำรฯ 
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ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 น.อ. ……………………………………….......................... ผบ.รร.ชต.ยศ.ทร. 
         (ยุทธนำ   อักษรศรี) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  

 ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียนนำยทหำรเรือชั้นต้น  (รร.ชต.ยศ.ทร.) เดิมชื่อโรงเรียน
นำยทหำรพรรคนำวิน เริ่มจำกกำรที่ ทร. ได้จัดตั้งอัตรำและแบ่งส่วนรำชกำรโรงเรียนนำยทหำรพรรคนำวิน 
เมื่อประมำณ พ.ศ.๒๔๙๙ โดยมีกำรจัดระเบียบรำชกำร ทร. ใหม ่ แยกโรงเรียนนำยทหำรเรือ  (รร.นท.) 
ซึ่งเดิมเป็นส่วนกำรศึกษำขึ้นตรงกับ ยศ.ทร.  เป็นหน่วยขึ้นตรง ทร. และต่อมำได้เปิดให้กำรศึกษำกับ
นำยทหำรเรือ ตำมแผนกำรศึกษำของกองทัพเรือที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่   หลักสูตรส ำหรับนำยทหำร 
สัญญำบัตรระดับต่ำง ๆ ประกอบด้วย วิทยำลัยกำรทัพเรือ โรงเรียนนำยทหำรเรืออำวุโส  โรงเรียน
เสนำธิกำรทหำรเรือ โรงเรียนนำยช่ำงกลชั้นสูง โรงเรียนนำยทหำรเรือชั้นต้น และ โรงเรียนเพ่ิมวิชำ
นำยทหำรเรือ ครั้นต่อมำ ใน พ.ศ.๒๕๐๔ ทร. ได้ให้เปิดโรงเรียนนำยทหำรเรือชั้นต้นขึ้นเป็นรุ่นแรก 
หลักสูตรกำรศึกษำ ๑ ปี มีผู้เข้ำรับกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๘ นำย โดยผู้ที่เข้ำรับกำรศึกษำต้องเป็นผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำกโรงเรียนนำยเรือและมียศชั้น ร.ท. ในปีต่อ ๆ มำ ทร. ได้ลงค ำสั่งให้นำยทหำรเข้ำรับกำรศึกษำ 
ติดต่อกันรวม ๕ รุ่น จนในปี พ.ศ.๒๕๑๐ ได้ปิดกำรศึกษำไป ๑ รุ่น และเปิดรุ่นที่  ๖ ซึ่งเป็นรุ่นแรกที่ใช้
หลักสูตรใหม่ โดยปรับหลักสูตรจำก ๑ ปี เหลือ ๖ เดือน และในปี พ.ศ.๒๕๑๒ ได้มีกำรสร้ำงอำคำร
โรงเรียนนำยทหำรเรือ บริเวณหลังป้อมวิชัยประสิทธิ์ในพระรำชวังเดิม  โรงเรียนนำยทหำรเรือ และ
หน่วยขึ้นตรง (รวมทั้งโรงเรียนนำยทหำรเรือชั้นต้น)  จึงได้ย้ำยสถำนที่ท ำกำรมำยังอำคำรโรงเรียน
นำยทหำรเรือ หลังแรก  จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๑๖ ทร. ได้แก้ไขระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ โดยมีกำร 
เปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงกำรจัดและลักษณะกำรให้กำรศึกษำในหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนนำยทหำรเรือ  
บำงโรงเรียนไปจำกเดิม ตลอดจนได้แก้ไขชื่อต่ำง ๆ ให้ถูกต้องตำมที่ก ำหนดไว้ในอัตรำ ทร. โดยก ำหนดให้
โรงเรียนนำยทหำรชั้นต้น เป็นโรงเรียนที่อ ำนวยกำรฝึกหัดศึกษำวิชำกำรทำงเทคนิคและวิชำอ่ืนเพ่ิมข้ึน
จำกที่ได้ศึกษำไปแล้วในโรงเรียนนำยเรือ  และแก้ไขชื่อ “โรงเรียนเพ่ิมวิชำนำยทหำรเรือ” เป็น “ โรงเรียน
เพ่ิมวิชำ” รวมทั้งก ำหนดให้เป็นโรงเรียนที่อ ำนวยกำรฝึกศึกษำหนักไปในวิชำชีพเฉพำะอย่ำงเป็นสำขำ เช่น 
วิชำกำรทหำร กำรเดินเรือ กำรช่ำงโยธำ กำรช่ำงโรงงำน กำรพลำธิกำรฯ กำรศึกษำในโรงเรียนนี้จึงได้
จัดแยกออกเป็นสำขำและประเภทวิชำ และใน พ.ศ.๒๕๑๘ ได้มีกำรยุบโรงเรียนเพ่ิมวิชำ  และเปลี่ยนชื่อ 
“โรงเรียนนำยทหำรชั้นต้น” เป็น “โรงเรียนนำยทหำรชั้นต้นพรรคนำวิน”  ระบุภำรกิจให้เป็นโรงเรียน  
ที่อ ำนวยกำรศึกษำวิชำกำรทหำรเรือ และวิชำกำรอ่ืน ๆ อันจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของนำยทหำร
พรรคนำวิน ผู้ที่จะเข้ำศึกษำ คือ นำยทหำรชั้นยศ ร.ท. ถึง ร.อ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกโรงเรียนนำยเรือ
หรือเทียบเท่ำ หรือสถำบันกำรศึกษำในระดับปริญญำตรี  ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำคัดเลือกโดย กพ.ทร. 
ระยะเวลำกำรศึกษำก ำหนดไว้ ๖ เดือน  ต่อมำ ทร. ได้เพ่ิมหน่วยงำนและขยำยอัตรำก ำลังพลมำกขึ้น 
ท ำให้มีควำมจ ำเป็นต้องรับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีสำขำต่ำง  ๆ เข้ำมำปฏิบัติงำนเป็น
นำยทหำรสัญญำบัตรในสำขำวิชำชีพและเฉพำะด้ำนมำกขึ้น   เพ่ือให้นำยทหำรสัญญำบัตรเหล่ำนี้         
มีควำมรู้ในด้ำนกำรทหำร ขนบธรรมเนียม กำรปกครองบังคับบัญชำ กำรตัดสินใจทำงทหำร ตลอดจน
ควำมรู้ด้ำนยุทธศำสตร์ กำรสังคมและอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นแก่กำรปฏิบัติตนร่วมกัน  รวมทั้งเพ่ือเป็นพ้ืนฐำน
แก่กำรศึกษำในสถำนศึกษำในระดับที่สูงขึ้น เช่น รร.สธ.ทร. รร.อส. เป็นต้น โรงเรียนนำยทหำรชั้นต้น
พรรคนำวิน  จึงได้เปิดกำรศึกษำ“หลักสูตรทั่วไป” เป็นรุ่นแรก โดยเปิดกำรสอนครั้งแรก เมื่อ ๒ พ.ย.๒๐ 
รับนำยทหำรสัญญำบัตร ซึ่งจบจำกมหำวิทยำลัยในระดับปริญญำตรี ขึ้นไป ชั้นยศ ร.อ. - น.ต.  เข้ำศึกษำ
เพ่ือพัฒนำให้สำมำรถปฏิบัติงำนในระดับหัวหน้ำแผนก  มีระยะเวลำกำรศึกษำ ๖ เดือน  
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ส่วนนำยทหำรสัญญำบัตรที่ได้รับกำรเลื่อนยศ  ขึ้นมำจำกนำยทหำรประทวนที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก     
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และนำยทหำรสัญญำบัตรที่จบกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำอนุปริญญำลงมำ ให้เข้ำรับ
กำรศึกษำใน “หลักสูตรเพ่ิมวิชำ”เป็นรุ่นแรก เมื่อ ๑๕ มี.ค.๒๒ โดยรับนำยทหำรนักเรียนชั้นยศ ร.ท. - ร.อ. 
มีระยะเวลำกำรศึกษำ ๖ เดือน เช่นกัน 
 ต่อมำ ทร. ให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนนำยทหำรเรือใหม่ เป็น “สถำบันวิชำกำรทหำรเรือชั้นสูง”     
เมื่อ ๒๔ เม.ย.๔๖ เพ่ือให้มีฐำนะและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับสถำบันวิชำกำรทหำรบกชั้นสูง และสถำบัน
วิชำกำรทหำรอำกำศชั้นสูง  และโรงเรียนนำยทหำรชั้นต้นพรรคนำวิน  จึงได้ถูกก ำหนดชื่อใหม่เป็ น 
“โรงเรียนนำยทหำรพรรคนำวิน” (รร.นว.) โดยก ำหนดภำรกิจของโรงเรียนนำยทหำรพรรคนำวิน ให้เป็น
สถำนศึกษำที่อ ำนวยกำรศึกษำวิชำกำรทหำรเรือ และวิชำกำรอ่ืน ๆ  อันจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของ
นำยทหำรชั้นนำยเรือ  มีหลักสูตรในควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วย หลักสูตรพรรคนำวิน หลักสูตรทั่วไป 
หลักสูตรเพ่ิมวิชำ ต่อมำโรงเรียนนำยทหำรพรรคนำวิน มีควำมจ ำเป็นต้องย้ำยสถำนที่ตั้ง เนื่องจำกควำม
แออัดของหน่วยงำน  ทร. ในบริเวณพระรำชวังเดิม  เป็นสำเหตุให้ ทร. สนับสนุนกำรย้ำยหน่วยงำนออกไป
จำกบริเวณพระรำชวังเดิม โดยจัดซื้อที่ดินริมถนนศำลำยำ - ไทยำวำส  ต.ศำลำยำ กิ่งอ ำเภอพุทธมณฑล      
จว.นครปฐม จ ำนวน ๑๙๒ - ๓๕ - ๕๑ ไร่  เพ่ือใช้สร้ำงอำคำรสถำบัน สรส. ซึ่งในส่วนของโรงเรียน
นำยทหำรพรรคนำวิน ได้รับแบ่งสรรพ้ืนที่ เป็นที่ตั้งกองบังคับกำรโรงเรียนบริเวณชั้น ๔ ของอำคำร  
จนกระทั่ง ๑ เม.ย.๕๒  ทร.  ได้มีกำรปรับโครงสร้ำงกำรจัดส่วนรำชกำรใน ทร. ใหม่ โดยกำรยุบรวม ยศ.ทร. 
และ สรส. เข้ำด้วยกัน  ซึ่งเป็นผลให้โรงเรียนนำยทหำรพรรคกลิน ถูกยุบรวมกับโรงเรียนนำยทหำรเรือ
ชั้นต้น โดยโอนหลักสูตรพรรคกลิน ให้อยู่ในกำรบังคับบัญชำของโรงเรียนนำยทหำรเรือชั้นต้น  

ปัจจุบันในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ รร.ชต.ฯ มีจ ำนวนบุคลำกร รวมทั้งสิ้น ๑๖ นำย แยกเป็น
นำยทหำรสัญญำบัตร ๑๒ นำย นำยทหำรประทวน ๔ นำย มี นทน.ทั้งหมด จ ำนวน ๑๑๗ นำย แบ่งเป็น 
นทน.หลักสูตรพรรคนำวิน รุ่นที่ ๖๕ จ ำนวน ๖๐ นำย หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๘ จ ำนวน ๓๑ นำย และ 
หลักสูตรเพ่ิมวิชำ รุ่นที่ ๒๗ จ ำนวน ๒๖ นำย 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 

มำตรฐำน น้ ำ 
หนัก 

ผลประเมินปี ๒๕๕๖ 
น้ ำ 

หนัก 

ผลประเมินปี ๒๕๕๘ 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน 

ม.๑ คุณภำพผูส ำเร็จกำรศึกษำ ๒๕ ๔.๘๐ ดีมำก ๒๕ ๕.๐๐ ดีมำก 
ม.๒ กำรวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร ๕ ๓.๘๐ ดี  --เว้นกำรประเมิน-- 
ม.๓ กำรบริกำรทำงวิชำกำร ๑๐ ๔.๘๐ ดีมำก - เว้นกำรประเมินปี ๕๘ 
ม.๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วฒันธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

๑๐ ๔.๘๐ ดีมำก ๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ม.๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบนั ๑๕ ๔.๓๑ ดี ๑๒ ๔.๔๗ ดี 
ม.๖ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ๒๐ ๔.๘๕ ดีมำก ๑๖ ๔.๔๔ ดี 
ม.๗ กำรประกันและพฒันำคุณภำพภำยใน ๑๐ ๓.๔๗ พอใช้ ๑๐ ๓.๔๙ พอใช้ 

รวมทุกมาตรฐาน ๙๕ (๔.๕๔) (ดีมาก) ๗๓ (๔.๕๘) (ดีมาก) 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์ ๑๐ ๔.๐๐ ดี ๑๐ ๔.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ๑๐ ๔.๐๐ ดี ๑๐ ๓.๕๐ พอใช้ 

ผลการประเมินระดับสถาบัน   ๑๑๕ ๔.๔๕ ดี ๙๓ ๔.๔๖ ดี 
 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  

จุดเด่น 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มีผลสัมฤทธิ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคล อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปทุกนำย 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔  
รร.ชต.ฯ มีกำรจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย และ

กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ให้แก่ นทน. เป็นจ ำนวนมำก 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕  
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗   

ไม่มี 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
  ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 
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จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของก ำลังพล รร.ชต.ฯ ที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือ
ต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. รร.ชต.ฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของตนเองที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป็นของ
ตนเองที่ชัดเจน  
 ๒. ไม่มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี/แผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี  
 ๓. กำรจัดเก็บหลักฐำน/เอกสำรในมำตรฐำนที่ ๕ฯ ยังไม่ครบถ้วน (เช่น รำยงำนผลกำรประเมิน
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หลักฐำนผลกำรประเมินของผู้บริหำรมีไม่ครบ  เป็นต้น) 
 ๔. อธิบำยผลด ำเนินงำนของแต่ละตัวบ่งชี้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง หลำยตัวบ่งชี้ยังไม่
ชัดเจนและไม่ถูกต้อง เช่น ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ กรอกข้อมูลเกินควำมจ ำเป็น) ตัวบ่งชี้ที่ 
๕.๒ (เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ กรอกข้อมูลไม่ครบ มีข้อมูลเพียงปีเดียว) ตัวบ่งชี้ ที่ ๖.๖ - ๖.๗ จ ำนวน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ไม่เท่ำกันและไม่ตรงกับที่ระบุไว้ใน SAR ของแต่ละปี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ขำดกำรวิเครำะห์แปลผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคล 
 ๒. ไม่มีกำรน ำผลประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวนเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๓. ไม่มีกำรน ำผลประเมินกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรมำพัฒนำปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑.  ไม่มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่
ด ำเนินกำรเป็นประจ ำ  
 ๒.  ไม่มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนย่อย และกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ
ชั้นของทุกหน่วยงำนย่อยภำยใน รร.ชต.ฯ 
  ๓.  ไม่มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในหรือภำยนอก ไป
จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
       ก ำลังพลของ รร.ชต.ฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรฯ และขำดกำรวิเครำะห์แปลผล
ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ๑.  กำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ยังไม่ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
ขำดกำรน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข (A)   
 ๒.  ก ำลังพลของ รร.ชต.ฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรฯ และขำดกำรวิเครำะห์แปลผล
ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ควรเพิ่มกำรประเมินควำมพึงพอใจของก ำลังพล รร.ชต.ฯ ที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่
เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจะได้ครอบคลุมทุกภำคส่วนที่
เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ควรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหรือแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.ชต.ฯ ที่มีตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ โดยก ำหนดกิจกรรม/โครงกำร ให้ครอบคลุมภำรกิจที่ส ำคัญของ รร.ชต.ฯ เช่น กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร โครงกำร
สนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม กำรพัฒนำอำจำรย์/นำยทหำรปกครอง/
บุคลำกร กำรพัฒนำเว็บไซต์/ระบบสำรสนเทศ เป็นต้น โดยน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินตนเอง      
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน และผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร มำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนฯ  
 ๒. ควรมีกำรสรุปผลประเมินตัวชี้วัดในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี/
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แล้วรำยงำนเสนอให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับชั้น  
 ๓. ควรรวบรวมและจัดเก็บผลประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหลักฐำนที่ กปภ.ฯ ส่งมำ       
ให้ครบถ้วนและครบทุกปี  
 ๔. ควรให้ผู้รับผิดชอบศึกษำและวิเครำะห์ตัวบ่งชี้ให้กระจ่ำง เพ่ือให้สำมำรถจัดเก็บข้อมูล/
หลักฐำน/เอกสำรได้อย่ำงครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น รำยงำนผลกำรประเมินตัวชี้ วัดในแผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปีหรือรำยงำนกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี กำรสรุปข้อมูลกำรพัฒนำด้ำน
วิชำกำรของอำจำรย์ กำรสรุปข้อมูลกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร เป็นต้น  

๕. ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลระบบสำรสนเทศของ รร.ชต.ฯ 
 ๖. ควรกระตุ้นให้ นทน.เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรประเมินออนไลน์  เพื่อจะได้น ำมำ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ นทน. (พบว่ำในปี งป.๕๘ มี นทน.หลักสูตร 
พวช.หลักสูตรเดียวเท่ำนั้น จ ำนวน ๑๙ นำย ที่เข้ำไปประเมินในระบบออนไลน์)  
 ๗. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลประวัติอำจำรย์ประจ ำ อำจำรย์ช่วยสอน และบุคลำกร (ตำมแบบกรอก
ข้อมูลใน คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำรอบสี่ : ชื่อ ต ำแหน่ง วิชำ/หลักสูตรที่สอน ประเภทของอำจำรย์ 
หัวข้อกำรพัฒนำ วดป. สถำนที่ ผลงำนทำงวิชำกำร กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร คุณวุฒิ ประสบกำรณ์) 
เพ่ือให้เอ้ือต่อกำรตรวจสอบ สำมำรถใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำหรับใช้ในกำรวำงแผน
พัฒนำอำจำรย์และบุคลำกร รวมทั้งเป็นข้อมูลในกำรคัดเลือกเป็นอำจำรย์สอน  
 ๘. ในกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรของอำจำรย์ และกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลำกร ควรแนบรำยชื่อ/ลำยมือชื่อของผู้เข้ำรับกำรอบรม/เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบ   
ทุกครั้ง (กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร เช่น อบรมตำมหลักสูตรต่ำง ๆ/กำรเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำทำง
วิชำกำร/ประชุม KM/ประชุม PMQA/ศึกษำดูงำน กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เช่น กำรฟัง
บรรยำยพิเศษตำมหัวข้อที่ก ำหนด/กำรฟังบรรยำยธรรม/ฟังเทศน์ประจ ำเดือน/เข้ำร่วมกิจกรรมสวดมนต์ 
เป็นต้น) รวมทั้งจัดท ำตำรำงกรอกข้อมูลบันทึกจ ำนวนชั่วโมงกำรพัฒนำในแต่ละครั้ง และสรุปจ ำนวนผู้ที่
ได้รับกำรพัฒนำ แล้วคิดเป็นร้อยละ เพ่ือรองรับกำรประเมินรอบสี่ในปีกำรศึกษำหน้ำ  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ควรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์และวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำพร้อมประวัติ ทั้งในและนอก รร.ชต.ฯ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรประสำนงำนติดต่อ/ประเมินอำจำรย์/ประกอบกำรตัดสินใจในกำรคัดเลือกอำจำรย์ 
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 ๒. ควรมีกำรวิเครำะห์ผลประเมินกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนเป็นรำยบุคคล แล้วรำยงำนสรุปผล
ประเมินให้ ฝวก.ฯ เพ่ือแจ้งผลให้อำจำรย์ทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ พร้อมกับกำรน ำผลประเมินกำร
สอนของอำจำรย์มำทบทวน/ปรับปรุง และพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นรูปธรรม 
 ๓. ควรกระตุ้นให้ นทน. เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรประเมินออนไลน์ที่เกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกร โดยประเมินให้ครอบคลุมทุกด้ำน และน ำผลประเมินฯ มำพัฒนำ
ปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำและจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ นทน. 
 ๔. ควรวิเครำะห์และจ ำแนกกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนในแต่ละด้ำนให้ชัดเจน และต้องไม่ซ้ ำกัน 
พร้อมกับตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงกัน (ตบช.ที่ ๖.๗ - ๖.๙) ของแต่ละปีด้วย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑.  ควรน ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ อันได้แก่ กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำร
ตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง มำด ำเนินกำรในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ  เช่น กำรบริหำร
งบประมำณ กำรบริหำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำร
สถำนที่ เป็นต้น 
 ๒.  ควรให้กองบังคับกำร กองกำรปกครอง และกองกำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง
ของหน่วยตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ตนรับผิดชอบ แล้วรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
 ๓. ควรให้ควำมรู้กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้แก่บุคลำกรของ รร.ชต.ฯ และน ำ
ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของ ยศ.ทร. รำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ไปเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๔. ผู้บริหำรตำมล ำดับชั้นควรก ำกับกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนย่อยอย่ำง
ใกล้ชิด ให้เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่ง รร.ชต.ฯ ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  รร.ชต.ฯ  
 ๕. ควรให้บุคลำกรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเป็นรำยบุคคลและแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) 
เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง  และกำรจัดกำรควำมรู้   (Knowledge 
Management)  
 ๖.  ในกำรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในรำยงำนประเมินตนเองของ รร.ชต.ฯ ควรจัดท ำ
ตำมรูปแบบ/แบบกรอกข้อมูลที่ก ำหนดในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ และตรวจสอบควำมถูกต้อง
และควำมเชื่อมโยงของข้อมูลของแต่ละปี 
 - กรณีตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ควรกรอกข้อมูลในตำรำงสรุปผลประเมิน ในปีกำรศึกษำปัจจุบัน
เพียงปีเดียว  
 - กรณีตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ กรอกข้อมูลย้อนหลังให้ครบทั้ง ๓ ปี   
 ๗.  กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ควรเริ่มจำกกำรศึกษำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินให้
เข้ำใจ รวบรวมข้อมูล/หลักฐำน หรือจัดท ำเอกสำรเพ่ิมเติมให้ครบ น ำข้อมูลที่มีมำกรอกข้อมูลในแบบ
กรอกข้อมูลตำมแบบที่ก ำหนดในคู่มือฯ วิเครำะห์และสรุปข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด น ำผล
ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินในระดับใด  รวมทั้งอธิบำยว่ำได้น ำผลประเมินในปี/ครั้งที่ผ่ำนมำ 
มำด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร พร้อมจัดเก็บเอกสำรไว้อ้ำงอิง 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ๑. ควรให้ก ำลังพลของ รร.ชต.ฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
เพ่ือให้ครอบคุลมทุกภำคส่วน แล้ววิเครำะห์ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ และรำยงำน
สรุปผลประเมินให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
 ๒. ควรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร ว่ำผล
กำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ๑. ควรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ให้ครบวงจรคุณภำพ PDCA 
โดยเฉพำะกำรน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินโครงกำรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ของทุกโครงกำร
สนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ที่ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข (A) เรียบร้อยแล้ว ควรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำมี
กำรน ำข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสำร/หลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน 
 ๒. ควรให้ก ำลังพลมีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกภำคส่วน แล้ววิเครำะห์ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ  และรำยงำนสรุปผล
ประเมิน พร้อมระบุข้อเสนอแนะที่จะต้องน ำไปปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไปให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 ๓. ควรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร      
ว่ำผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
        ๔. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม        
โดยจัดท ำโครงกำรภำยในสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร (กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ) และโครงกำรภำยนอก
สถำนศึกษำ ๑ โครงกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำต่อไป 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ๑. ควรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหรือแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.ชต.ฯ ที่มีตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ โดยก ำหนดกิจกรรม/โครงกำร ให้ครอบคลุมภำรกิจที่ส ำคัญของ รร.ชต.ฯ เช่น กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร โครงกำร
สนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม กำรพัฒนำอำจำรย์/นำยทหำรปกครอง/
บุคลำกร กำรพัฒนำเว็บไซต์/ระบบสำรสนเทศ เป็นต้น โดยน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินตนเอง      
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน และผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร มำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนฯ  
 ๒. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ควรเริ่มจำกกำรศึกษำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินให้
เข้ำใจ รวบรวมข้อมูล/หลักฐำน หรือจัดท ำเอกสำรเพ่ิมเติมให้ครบ น ำข้อมูลที่มีมำกรอกข้อมูลในแบบ
กรอกข้อมูลตำมแบบที่ก ำหนดในคู่มือฯ วิเครำะห์และสรุปข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด น ำผล
ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ประเมินในระดับใด รวมทั้งอธิบำยว่ำได้น ำผลประเมินในปี/ครั้งที่ผ่ำนมำ   
มำด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร พร้อมจัดเก็บเอกสำรไว้อ้ำงอิง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ให้ รร.ชต.ฯ (รวมทั้งสถำนศึกษำอ่ืนอีก ๒ สถำนศึกษำ) ทบทวนควำมเหมำะสมอัตลักษณ์ของ

ผู้เรียน เอกลักษณ์ของสถำบัน ประเด็นกำรชี้น ำในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมภำยในสถำนศึกษำและ
ภำยนอกสถำนศึกษำ รวมทั้งเตรียมโครงกำรเพ่ือสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ส ำหรับกำรประเมินรอบสี่   
(๒ เรื่อง แยกเป็นอัตลักษณ์ผู้เรียน ๑ เรื่อง และเอกลักษณ์สถำบัน ๑ เรื่อง) และตัวบ่งชี้มำตรกำร 
 



ค - ๘ 
 

ส่งเสริมภำยใน (พัฒนำภำษำอังกฤษ) และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมภำยนอก (๑ เรื่อง) แล้วเสนอขอ
ควำมเห็นชอบจำกสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 
  - อัตลักษณ์ รร.ชต.ฯ ที่สภำกำรศึกษำอนุมัติ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ : “ผู้น ำกำรรบและฝ่ำย
อ ำนวยกำรระดับยุทธวิธี”  โครงกำรรองรับ คือ English for Line Officers Course  
  - อัตลักษณ์ รร.ชต.ฯ ที่สภำกำรศึกษำอนุมัติใหม่ เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๖ : “ผู้น ำกำรรบระดับ
ยุทธวิธีและฝ่ำยอ ำนวยกำรเบื้องต้น” โครงกำรรองรับ คือ English for Naval Operations and Staff 
duties 
  ซึ่งใน SAR 57 และ SAR 58 ของ รร.ชต.ฯ ยังคงเป็นอัตลักษณ์และโครงการเก่าอยู่ 
 ๒. วำงแผนในกำรจัดเตรียมโครงกำร/กิจกรรมเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับกำรประเมินรอบสี่          
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรพัฒนำครู/อำจำรย์ด้ำนวิชำกำร (คนละไม่ต่ ำกว่ำ 
๓๐ ชม./ปี) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิชำกำร (คนละไม่ต่ ำกว่ำ ๑๐ ชม./ปี)  และกำรพัฒนำก ำลังพลด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 
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