
๒๔ 
 

ส่วนที่ ๔ 
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ชต.ยศ.ทร.   

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา        
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นทน. ที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับดี    
ขึ้นไป ต่อจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นทน.ทั้งหมด  

 คุณภำพระดับดี : คะแนน ≥ ๘๐ % 
 คุณภำพระดับดีมำก : คะแนน ≥ ๙๐ % 

-------------------เว้นกำรประเมิน------------------- 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก 
ตำมท่ีสถำบันก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด  

 เกณฑ์ดี - ดีมำก เป็นไปตำมระเบียบ ยศ.ทร. 
 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๙.๙๙ ๑๐ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๔.๙๙ ๒๕ - ๒๙.๙๙ ≥ ๓๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรพรรคนำวิน    
รุ่นที่ ๖๕  หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๘  และหลักสูตรเพ่ิมวิชำ รุ่นที่ ๒๗  มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบันก ำหนด รวมทุกหลักสูตร จ ำนวน ๙๑ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมดจำกทุกหลักสูตร ๑๑๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตร นว. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบัน
ก ำหนด จ ำนวน ๔๔ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๖๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๓๓  
  หลักสูตร ทป. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบัน
ก ำหนด จ ำนวน ๒๘ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๓๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๒  
  หลักสูตร พวช. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบัน
ก ำหนด จ ำนวน ๑๙ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๘  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบันก ำหนด ทุกหลักสูตร จ ำนวน ๓๑๕ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด ๓๗๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๘ จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตร นว. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบัน
ก ำหนด จ ำนวน ๒๑๑ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๓๙ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๘ 
  หลักสูตร กล. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบัน
ก ำหนด จ ำนวน ๗ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐  



๒๕ 
 

  หลักสูตร ทป. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบัน
ก ำหนด จ ำนวน ๔๗ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๕๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๐  
  หลักสูตร พวช. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบัน
ก ำหนด จ ำนวน ๕๐ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๖๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๓๗  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

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

. 
พวช. นว. กล

. 
ทป. พวช. นว. กล

. 
ทป. พวช. 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำที่มีผล 
สัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนอยู่ในเกณฑ์
ดี-  ดีมำก (นำย) 

๑๑๐ ๗ - - ๕๗ - ๑๙ ๓๑ ๔๔ - ๒๘ ๑๙ ๓๑๕ 
 
 
 
 
 รวมทุกหลักสูตร ๑๑๗ ๑๐๗ ๙๑ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ
ทั้งหมด (นำย) 

๑๑๙ ๒๐ - - ๖๐ - ๑๙ ๓๗ ๖๐ - ๓๑ ๒๖ ๓๗๒ 

รวมทุกหลักสูตร ๑๓๙ ๑๑๖ ๑๑๗ 
ร้อยละ ๙๒.๔๔ ๓๕.๐๐ - - ๙๕.๐๐ - ๑๐๐ ๘๓.๗๘ ๗๓.๓๓ - ๙๐.๓๒ ๗๓.๐๘ ๘๔.๖๘ 
รวมทุกหลักสูตร ๘๔.๑๗ ๙๒.๒๔ ๗๗.๗๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ 
๒ ๓ ๔ หรือ ๕) 

- - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับ    
ดีขึ้นไป ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด  

 ระดับดี : คะแนนประเมินค่ำ ≥ ๓.๐๐ จำกคะแนนเต็ม ๔ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๕๙.๙๙ ๖๐ - ๖๙.๙๙ ๗๐ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรพรรคนำวิน   
รุ่นที่ ๖๕ หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๘ และหลักสูตรเพ่ิมวิชำ รุ่นที่ ๒๗ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป รวมทุกหลักสูตร จ ำนวน ๑๑๗ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมดจำกทุกหลักสูตร ๑๑๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตร นว. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน ๖๐ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๖๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
  หลักสูตร ทป. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน ๓๑ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๓๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
  หลักสูตร พวช. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน ๒๖ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  



๒๖ 
 

 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำร
ประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป ทุกหลักสูตร จ ำนวน ๓๗๒ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด ๓๗๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตร นว. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน ๒๓๙ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๓๙ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
  หลักสูตร กล. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน ๒๐ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  หลักสูตร ทป. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน ๕๐ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๕๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
  หลักสูตร พวช. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน ๖๓ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๖๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

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

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำที่มีผล
กำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะส่วน
บุคคลอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป (นำย) 

๑๑๙ ๒๐ - - ๖๐ - ๑๙ ๓๗ ๖๐ - ๓๑ ๒๖ ๓๗๒ 

รวมทุกหลักสูตร ๑๓๙ ๑๑๖ ๑๑๗ 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด 
(นำย) 

๑๑๙ ๒๐ - - ๖๐ - ๑๙ ๓๗ ๖๐  - ๓๑ ๒๖ ๓๗๒ 

รวมทุกหลักสูตร ๑๓๙ ๑๑๖ ๑๑๗ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ - - ๑๐๐ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
รวมทุกหลักสูตร ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน  
(๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) 

- - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละรุ่น 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑.๙๙ ๒ - ๒.๔๙ ๒.๕๐ - ๒.๖๙ ๒.๗๐ - ๒.๙๙ ≥ ๓.๐๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรพรรคนำวิน    
รุ่นที่ ๖๕ หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๘ และหลักสูตรเพ่ิมวิชำ รุ่นที่ ๒๗ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละรุ่นรวมทุกหลักสูตร เท่ำกับ ๓.๒๖ จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 



๒๗ 
 

  หลักสูตร นว. มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๖๐ นำย 
เท่ำกับ ๓.๑๙  
  หลักสูตร ทป. มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๓๑ นำย 
เท่ำกับ ๓.๓๙ 
  หลักสูตร พวช. มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๒๖ นำย       
เท่ำกับ ๓.๑๙ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ทุกหลักสูตร จ ำนวน ๓๗๒ นำย เท่ำกับ ๓.๒๔ จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้  
  หลักสูตร นว. มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด จ ำนวน ๒๓๙ นำย 
เท่ำกับ ๓.๒๙ 
  หลักสูตร กล. มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๒๐ นำย       
เท่ำกับ ๒.๘๙  
  หลักสูตร ทป. มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๕๐ นำย 
เท่ำกับ ๓.๔๖  
  หลักสูตร พวช. มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๖๓ นำย       
เท่ำกับ ๓.๒๐  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

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

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ
ทั้งหมด (นำย) 

๑๑๙ 
 

๒๐ - - ๖๐ - ๑๙ ๓๗ ๖๐ - ๓๑ ๒๖ ๓๗๒ 

รวมทุก
หลักสตูร 

๑๓๙ ๑๑๖ ๑๑๗ 

คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
ของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ
ทั้งหมด 

๓.๓๐ ๒.๘๙ - - ๓.๓๗ - ๓.๕๒ ๓.๒๐ ๓.๑๙ - ๓.๓๙ ๓.๑๙ ๓.๒๔ 

รวมทุก
หลักสตูร 

๓.๑๐ ๓.๓๖ ๓.๒๖ 

ผลประเมิน 
(๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 
หรือ ๕) 

- - - ๕ 

 

 



๒๘ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์ผู้สอน/DS ที่มีต่อนักศึกษำ/นทน. ก่อน
ส ำเร็จกำรศึกษำ  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๒.๔๙ ๒.๕๐ - ๒.๙๙ ๓.๐๐ - ๓.๒๔ ๓.๒๕ - ๓.๔๙ ≥ ๓.๕๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๓ หลักสูตร คือ หลักสูตรพรรคนำวิน   
รุ่นที่ ๖๕ หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๘ และหลักสูตรเพ่ิมวิชำ รุ่นที่ ๒๗  มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวม
ของอำจำรย์ผู้สอน/DS ที่มีต่อ นทน.ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำของแต่ละหลักสูตร (ใช้คะแนนผลกำรสัมมนำที่ DS 
ประเมิน นทน. แล้วปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๕) รวมทุกหลักสูตร เท่ำกับ ๔.๓๕ จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตร นว. มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์ผู้สอน/DS ที่มีต่อ นทน.ก่อน
ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๖๐ นำย เท่ำกับ ๔.๒๙ จำกคะแนนเต็ม ๕  
  หลักสูตร ทป. มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์ผู้สอน/DS ที่มีต่อ นทน.ก่อน
ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๓๑ นำย เท่ำกับ ๔.๔๘ จำกคะแนนเต็ม ๕  
  หลักสูตร พวช. มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์ผู้สอน/DS ที่มีต่อ นทน. ก่อน
ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๖ นำย  เท่ำกับ ๔.๒๗ จำกคะแนนเต็ม ๕  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (ใช้ข้อมูลปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เพียงปีเดียว) เนื่องจำก 
มีกำรปรับแก้ไขโดยคณะท ำงำนทบทวนมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินฯ เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๗  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

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

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด 
(นำย) 

๑๑๙ ๒๐ - - ๖๐ - ๑๙ ๓๗ ๖๐ - ๓๑ ๒๖  

รวมทุกหลักสูตร ๑๓๙ ๑๑๖ ๑๑๗ 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำม 
พึงพอใจในภำพรวม
ของอำจำรย์ผูส้อน/
DS ที่มีต่อ นทน. 
ก่อนส ำเร็จกำร ศึกษำ 

-  - - - - - - ๔.๒๙ - ๔.๔๘ ๔.๒๗  

รวมทุกหลักสูตร - - ๔.๓๕ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ 
๓ ๔ หรือ ๕) 

- - - ๕ 

 

 

 



๒๙ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๒.๔๙ ๒.๕๐ - ๒.๙๙ ๓.๐๐ - ๓.๒๔ ๓.๒๕ - ๓.๔๙ ≥ ๓.๕๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ จัดกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๓ หลักสูตร คือ 
หลักสูตรพรรคนำวิน รุ่นที่ ๖๕ หลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ ๓๗ และหลักสูตรเพ่ิมวิชำ รุ่นที่ ๒๖ ได้ให้ผู้บังคับบัญชำ
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระบบสำรสนเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ของ 
ยศ.ทร. มี ๕ ด้ำน คือ    ๑) ด้ำนควำมรู้ ๒) ด้ำนสังคม ๓) ด้ำนภำวะผู้น ำ ๔) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน ๕) ด้ำนกำร
บริหำรงำน ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รวม
ทุกหลักสูตร เท่ำกับ ๔.๔๕ จำกคะแนนเต็ม ๕ จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตร นว. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๖๐ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำประเมินฯ 
จ ำนวน ๑๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๖๔) เท่ำกับ ๔.๕๖ 
  หลักสูตร ทป. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๙ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำประเมินฯ
จ ำนวน ๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓๗) เท่ำกับ ๔.๑๗ 
  หลักสูตร พวช. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๓๗ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำประเมินฯ 
จ ำนวน ๒๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๖ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๒๖) เท่ำกับ ๔.๖๒   
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ทุกหลักสูตร 
จ ำนวน ๔๐๗ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำประเมินฯ จ ำนวน ๑๐๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๕๔         
มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ           
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) เท่ำกับ ๔.๔๒ จำกคะแนนเต็ม ๕ จ ำแนกแต่ละหลักสูตรดังนี้  
  หลักสูตร นว. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๙๙ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำ
ประเมินฯ จ ำนวน ๖๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๗ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ (ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๖๐ - ๖๔) เท่ำกับ ๔.๔๑ 
  หลักสูตร กล. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๐ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำประเมินฯ 
จ ำนวน ๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ รุ่นที่ ๔๑ เท่ำกับ ๔.๕๖) 
  หลักสูตร ทป. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๕๑ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำประเมินฯ 
จ ำนวน ๑๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๒๙ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
(ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ รุ่นที่ ๓๖ และปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓๗ เท่ำกับ ๔.๒๗) 
  หลักสูตร พวช. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๓๗ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำ
ประเมินฯ จ ำนวน ๒๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๖ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ (ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๕๗ รุ่นที่ ๒๖ เท่ำกับ ๔.๖๒) 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน  



๓๐ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ 

(ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕) 

ปี ๒๕๕๗ 
(ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖) 

ปี ๒๕๕๘ 
(ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗) 

รวม  
๓  
ปี 

 นว. 
รุ่นที่ 

๖๐,๖๑ 

กล. ทป. 
รุ่นที ่
๓๖ 

พวช. นว. 
รุ่นที ่

๖๒,๖๓ 

กล. 
รุ่นที่ 
๔๑ 

ทป. พวช. นว. 
รุ่นที ่
๖๔ 

กล. ทป. 
รุ่นที ่
๓๗ 

พวช. 
รุ่นที ่
๒๖ 

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ
ทั้งหมด 
(นำย) 

๑๒๐ - ๓๒ - ๑๑๙ ๒๐ - - ๖๐ - ๑๙ ๓๗ ๔๐๗ 

รวมทุก
หลักสตูร 

๑๕๒ ๑๓๙ ๑๑๖ 

จ ำนวน
แบบ
ประเมินท่ี
แจก
ทั้งหมด 
(ฉบับ) 

๑๒๐ - ๓๒ - ๑๑๙ ๒๐ - - ๖๐ - ๑๙ ๓๗ ๔๐๗ 

รวมทุก
หลักสตูร 

๑๕๒ ๑๓๙ ๑๑๖ 

จ ำนวน
แบบ
ประเมินท่ี
ได้รับ
กลับคืน
ทั้งหมด 
(ฉบับ) 

๑๔ - ๑๒ - ๓๗ ๖ - - ๑๒ - ๖ ๒๑ ๑๐๘ 

รวมทุก
หลักสตูร 

๒๖ ๔๓ ๓๙ 

ค่ำเฉลี่ย
ระดับควำม 
พึงพอใจ
ของหน่วย
ผู้ใช้ 
ที่มีต่อ
ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

๔.๒๔ - ๔.๓๖ - ๔.๔๔ ๔.๕๖ - - ๔.๕๖ - ๔.๑๗ ๔.๖๒ ๔.๔๒ 

รวมทุก
หลักสตูร 

๔.๓๐ ๔.๕๐ ๔.๔๕ 

ผลประเมิน 
(๐ ๑ ๒ ๓ 
๔ หรือ ๕) 

            ๕ 



๓๑ 
 

   ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
(A) 

ผลด ำเนินงำน (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 ์
ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน  

๑.๑ รอยละของจ ำนวน
เอกสำรทำงวิชำกำรของ
นักศึกษำ/นทน. ที่ได้รบั
กำรประเมนิคณุภำพ
ระดับดีขึ้นไป 

 -------------เว้นกำรประเมิน------------ 

๑.๒ ร้อยละของจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในแตล่ะปี ที่มผีลสมัฤทธิ์
ทำงกำรเรยีนอยู่ในเกณฑ์
ด-ีดมีำก ตำมทีส่ถำบัน
ก ำหนด 

(๕) ๑๑๗ ๘๔.๑๗ ๑๐๗ ๙๒.๒๔ ๙๑ ๗๗.๗๘ ๓๑๕ ๘๔.๖๘ ๕ ๒๕ 
๑๓๙  ๑๑๖  ๑๑๗  ๓๗๒    

๑.๓ ร้อยละของจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ที่มีผลกำรประเมนิค่ำ
คุณลักษณะสว่นบคุคล
ในระดบัดีขึ้นไป 

(๕) ๑๓๙ ๑๐๐ ๑๑๖ ๑๐๐ ๑๑๗ ๑๐๐ ๓๗๒ ๑๐๐ ๕ ๒๕ 
๑๓๙  ๑๑๖  ๑๑๗  ๓๗๒    

๑.๔ คะแนนเฉลี่ย
ผลส ำเร็จทำงกำรเรียน 
ของผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำใน
แตล่ะรุ่น 

(๕)  ๓.๑๐  ๓.๓๖  ๓.๒๖ ๙.๗๒ ๓.๒๔ ๕ ๒๕ 

๑.๕ คำ่เฉลีย่ระดับควำม
พึงพอใจในภำพรวมของ
อำจำรย์ผูส้อน/DS ที่มี
ต่อนักศึกษำ/นทน. 

(๕)  -  -  ๔.๓๕ - - ๕ ๒๕ 

๑.๖ ค่ำเฉลีย่ระดับ
ควำมพึงพอใจของหน่วย
ผู้ใช้ ที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

(๕)  ๔.๓๐  ๔.๕๐  ๔.๔๕ ๑๓.๒๕ ๔.๔๒ ๕ ๒๕ 

รวม ๒๕          ๑๒๕ 
ผลประเมิน ม.๑           ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑  
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มีผลสัมฤทธิ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคล อยู่ในเกณฑ์ดีข้ึนไปทุกนำย 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ไม่มี 



๓๒ 
 

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
               ..... เว้นประเมิน........ 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ/
สังคม/ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำ
ที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๔.๙๙ ๕๐ - ๕๙.๙๙ ๖๐ - ๖๙.๙๙ ๗๐ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ไม่มีโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกองทัพ/สังคม/ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ เนื่องจำกไม่มีข้ำรำชกำรใน รร.ชต.ฯ ที่เป็นอำจำรย์สอน
หลักสูตรของ รร.ชต.ฯ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จึงเว้นการประเมิน  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เท่ำกับ   -  คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรฯ  
ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งของกองทัพ/สังคม/ประเทศชำติ และ
หรือนำนำชำติ 

- - - - 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรฯ 
ทั้งหมด 

- - - - 

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่เป็นที่ปรึกษำ 
กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือภำยนอกกองทัพ ต่อจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำทั้งหมด 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔.๙๙ ๕ - ๙.๙๙  ๑๐ - ๑๔.๙๙ ๑๕ - ๒๔.๙๙ ≥ ๒๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 



๓๓ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ไม่ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำร
ข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือภำยนอกกองทัพ เนื่องจำกไม่มีข้ำรำชกำร ใน 
รร.ชต.ฯ เป็นอำจำรย์สอนหลักสูตรของ รร.ชต.ฯ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จึงเว้นการประเมิน  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เท่ำกับ  -  คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตร
ของสถำนศึกษำ ที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร 
กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำ
ภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร สนับสนุน
หน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือภำยนอกกองทัพ 

- - - - 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตร
ของสถำนศึกษำทั้งหมด 

- - - - 

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือภำยนอกสถำนศึกษำ ต่อจ ำนวนบุคลำกร                
ในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑.๙๙ ๒ - ๒.๙๙  ๓ - ๓.๙๙ ๔ - ๔.๙๙ ≥ ๕  ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ รร.ชต.ฯ ไมมี่บุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำที่

เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอื่นภำยในหรือภำยนอกสถำนศึกษำ เนื่องจำกไม่มี
ข้ำรำชกำร ใน รร.ชต.ฯ ที่เป็นอำจำรย์สอนหลักสูตรของ รร.ชต.ฯ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ จึงเว้นการ
ประเมิน  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เท่ำกับ  -  คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอื่น
ภำยในหรือภำยนอกสถำนศึกษำ 

- - - - 

 
 



๓๔ 
 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 

- - - - 

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร ที่มีกำรน ำควำมรู้และปรำบกำรณ์จำก
กำรบริกำรทำงวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัย ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำรทั้งหมด (ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ เอง) 

------------------------------------- เว้นกำรประเมิน ----------------------------------- 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
 
 

(A) 

ผลด ำเนินงำน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๓  
ปี 

เฉลี่ย  
  ๓  
  ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 

(A)*(B) 
ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน  

๓.๑ รอยละของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำรของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์
หลักสตูรของสถำนศึกษำ  

 เว้นกำรประเมิน เนื่องจำกไม่มีข้ำรำชกำรใน รร.ชต.ฯ  
ที่เป็นอำจำรย์สอนหลักสูตรของ รร.ชต.ฯ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  

๓.๒ รอยละของจ ำนวน
บุคลำกรในสถำนศึกษำ 
ที่เป็นอำจำรย์หลักสตูร 
ของสถำนศึกษำ ที่เป็นท่ี
ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร 
กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ 
เอกสำรวิจยั เอกสำรประจ ำ
ภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำ
ฝ่ำยอ ำนวยกำรสนับสนุน
หน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือ
ภำยนอกกองทัพ 

 เว้นกำรประเมิน เนื่องจำกไม่มีข้ำรำชกำรใน รร.ชต.ฯ  
ที่เป็นอำจำรย์สอนหลักสูตรของ รร.ชต.ฯ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  

๓.๓ รอยละของจ ำนวน
บุคลำกรในสถำนศึกษำท่ี
เป็นอำจำรยห์ลักสูตรของ
สถำนศึกษำ ที่เปนวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผเูชี่ยวชำญ 
สนับสนุนหน่วยงำนอื่น
ภำยในหรือภำยนอก
สถำนศึกษำ 

 เว้นกำรประเมิน เนื่องจำกไม่มีข้ำรำชกำรใน รร.ชต.ฯ  
ที่เป็นอำจำรย์สอนหลักสูตรของ รร.ชต.ฯ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  

๓.๔ ร้อยละของจ ำนวน  --------------------เว้นกำรประเมิน---------------------- 
โครงกำร/กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำร ที่มีกำรน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์
จำกกำรบริกำรทำงวิชำกำร
มำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรยีน
กำรสอน และกำรวิจัย ต่อ
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม
บริกำรทำงวิชำกำรทั้งหมด 

  

รวม           - 
ผลประเมิน ม.๓           - 

ระดับคุณภาพ          เว้น 

 
 



๓๖ 
 

มาตรฐานที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ผลส ำเร็จในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 
(๑) จ ำนวนกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓.๙๙ ๔ - ๕.๙๙ ๖ - ๗.๙๙ ๘ - ๙.๙๙ ≥ ๑๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/   
ภูมิปัญญำไทย จ ำนวน ๒๒ กิจกรรม  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย จ ำนวนทั้งหมด ๕๖ กิจกรรม เฉลี่ย ๓ ปี เท่ำกับ ๑๘.๖๗ 
กิจกรรม  รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ (๑) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 

๑๕ ๑๙ ๒๒ ๕๖ 

เฉลี่ย ๓ ปี    ๑๘.๖๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

(๒) จ ำนวนกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๓.๙๙ ๔ - ๕.๙๙ ๖ - ๗.๙๙ ๘ - ๙.๙๙ ≥ ๑๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  

หรือต่ ำกวำ่ระดบั 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร จ ำนวน ๒๕ กิจกรรม  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร จ ำนวนทั้งหมด ๘๒ กิจกรรม เฉลี่ย ๓ ปี เท่ำกับ ๒๗.๓๓ กิจกรรม 
รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ (๒) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี

จ ำนวนขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

๓๑ ๒๖ ๒๕ ๘๒ 

เฉลี่ย ๓ ปี    ๒๗.๓๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ สภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ/จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
(๒)  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำคำรสถำนที่สะอำด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์ 
(๓)  มีกำรปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔)  มีพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เอ้ือและส่งเสริมกิจกรรมทำงวัฒนธรรม/ประเพณีที่สนับสนุนงำนด้ำนคุณธรรมและ
จริยธรรม อย่ำงต่อเนื่อง 
(๕)  ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร และนักศึกษำ/นทน. ที่เกี่ยวกับเกณฑ์พิจำรณำในข้อ (๑) ถึง (๔) ไม่ต่ ำกว่ำ 
๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ/จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี พบว่ำ ผบ.รร.ชต.ฯ ได้มีกำร
ก ำหนดนโยบำยในกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี งป.๕๘ เพ่ือให้ข้ำรำชกำร รร.ชต.ฯ มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ 
ประกอบด้วย นโยบำยทั่วไป กำรฝึกและกำรให้กำรศึกษำยึด นทน. เป็นจุดศูนย์ดุล (Centre of Gravity : COG
) กำรจัดกำรควำมรู้ให้สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ปรับปรุงห้องท ำงำน ห้องเรียน ห้องสัมมนำ     และ
ห้องพักผ่อน ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรใช้งำน ปรับปรุงพ้ืนที่รับผิดชอบให้สะอำด เรียบร้อย และสวยงำม     ด้ำน
ก ำลังพลให้ข้ำรำชกำรตรงต่อเวลำ แต่งกำยให้สะอำดเรียบร้อย เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่ นทน. ส่งเสริมให้มีกำรออก
ก ำลังกำย ลดน้ ำหนัก ลดรอบเอว และมีกำรประชุม นขต.รร.ชต.ฯ เพ่ือให้ข้ำรำชกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน 
รับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ท ำให้ก่อเกิดวัฒนธรรมในกำรปฏิบัติงำน ข้ำรำชกำรให้ควำมเคำรพซึ่งกัน
และกันตำมกำรปกครองสำยกำรบังคับบัญชำและอำวุโส กำรให้เกียรติกัน กำรช่วยเหลือร่วมมือกำรปฏิบัติงำน
ให้ส ำเร็จลุล่วง รวมทั้งมีกำรกล่ำวค ำสวัสดีในกำรพบกันครั้งแรกในเวลำเช้ำ หรือยกมือไหว้     เมื่อแต่งกำยชุด
พลศึกษำและชุดพลเรือน  
  (๒)  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำคำรสถำนที่สะอำด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์ 
พบว่ำ รร.ชต.ฯ ดูแลรักษำควำมสะอำดของห้องท ำงำน ห้องเรียน ห้องสัมมนำ ห้องพักผ่อน และห้องสุขำเพ่ือ
ควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ โดยแต่ละห้องมีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำร



๓๘ 
 

ใช้งำน อำทิ ห้องเรียน มีระบบเครื่องเสียง และไมโครโฟนประจ ำโต๊ะ มีคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ ประจ ำห้อง 
ห้องพักผอ่น มีทีวีและเครื่องเสียง มีบอร์ดติดประกำศ มีกำรจัดมุมภำษำอังกฤษ และมุมกำแฟ  
 (๓)  มีกำรปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม

พบว่ำ บริเวณหน้ำ บก.รร.ชต.ฯ มีกำรติดประกำศวิสัยทัศน์ของ ทร. ยศ.ทร. และ รร.ชต.ฯ รำยชื่อผู้บังคับบัญชำ 
รร.ชต.ฯ รวมทั้งมีกำรน ำธงชำติ ดอกไม้ และต้นไม้ มำตกแต่ง เพ่ือให้เกิดควำมสวยงำมสอดคล้องกับธรรมชำติ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีกำรท ำควำมสะอำดโดยเจ้ำหน้ำที่ดูแลรับผิดชอบเป็นประจ ำทุกวัน  
  (๔)  มีพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เอ้ือและส่งเสริมกิจกรรมทำงวัฒนธรรม/ประเพณีที่สนับสนุนงำนด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรม อย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้ใช้พ้ืนที่บริเวณทำงเดินด้ำนหน้ำ บก.รร.ชต.ฯ เป็นสถำนที่ส ำหรับ
รับ-ส่งแถว นทน. และร้องเพลงชำติในเวลำ ๐๘๐๐ ของทุกวัน ส่วนในห้องเรียน/ห้องพักผ่อน มีพ้ืนที่ในกำรจัด
บอร์ดในวันส ำคัญหรือเหตุกำรณ์ส ำคัญต่ำง ๆ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรให้แก่ นทน. เนื่องจำก รร.ชต.ฯ มีพื้นที่จ ำกัด 
  (๕)  ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร และนักศึกษำ/นทน. ที่เกี่ยวกับเกณฑ์พิจำรณำในข้อ (๑) ถึง (๔) 
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ พบว่ำ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจเฉพำะของ นทน. ที่มีต่อสภำวะ
แวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ ำนวน ๙๑ 
นำย ประกอบด้วย นทน.หลักสูตร นว.รุ่นที่ ๖๕ จ ำนวน ๓๔ นำย หลักสูตร ทป.รุ่นที่ ๓๘ จ ำนวน ๓๑ นำย 
และหลักสูตร พวช.รุ่นที่ ๒๗ จ ำนวน ๒๖ นำย มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจฯ เท่ำกับ ๔.๕๘ ตรงกับระดับควำม   
พึงพอใจมำกที่สุด 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ.๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)   ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
 
 

(A) 

ผลด ำเนินงำน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๓  
ปี 

เฉลี่ย  
๓  
ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 

(A)*(B) 
ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์
ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน  

๔.๑ ผลส ำเร็จในกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียม
ประเพณี 

(๘)           

๔.๑.(๑) จ ำนวนกิจกรรม
กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ 
ภูมิปัญญำไทย 

๔  ๑๕  ๑๙  ๒๒ ๕๖ ๑๘.๖๗ ๕ ๒๐ 
           

๔.๑.(๒) จ ำนวนกิจกรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร 

๔  ๓๑  ๒๖  ๒๕ ๘๒ ๒๗.๓๓ ๕ ๒๐ 
           

๔.๒ สภำวะแวดล้อมและ
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม 
และกำรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

๒     ๕ ใน ๕   ๕ ๑๐ 
     ๕ ข้อ      

รวม ๑๐          ๕๐ 
ผลประเมิน ม.๔           ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

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

ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ให้แก่ นทน. เป็นจ ำนวนมำก 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
ไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของก ำลังพล รร.ชต.ฯ ที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำร

พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่๔  
 ควรเพ่ิมกำรประเมินควำมพึงพอใจของก ำลังพล รร.ชต.ฯ ที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจะได้ครอบคลุมทุกภำคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 



๔๐ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๔.๑ (๑)) 

ตำรำงสรปุกิจกรรมท ำนบุ ำรุงศลิปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย ของ รร.ชต.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ที่ 
รำยชื่อกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม/ 

ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 
วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑. สักกำระหลวงพ่อพระใส และเยี่ยมชมวัดโพธิ์ชัย ๑๖ พ.ย.๕๗ อ.เมือง จว.หนองคำย นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๒. สักกำระพระบรมธำตุธรรมเจดีย์ ถวำยสังฆทำน  
และฟังบรรยำยธรรม ณ วัดโพธิสมภรณ์ 

๑๗ พ.ย.๕๗ อ.เมืองจว.อุดรธำนี นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๓. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ ำโขง 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ม.ขอนแก่น 

๑๘ พ.ย.๕๗ อ.เมือง จว.ขอนแก่น นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๔. นมัสกำรพระมหำธำตุแก่นนคร และเยี่ยมชมวัดหนองแวง 
 

๑๙ พ.ย.๕๗ อ.เมือง จว.ขอนแก่น นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๕. เยี่ยมชมปรำสำทหินพิมำย ๒๐ พ.ย.๕๗ อ.พิมำย 
จว.นครรำชสีมำ 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๖. สักกำระศำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  
 

๑๓ ก.พ.๕๘ อ.เมือง จว.ตำก นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๗. เยี่ยมชมศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ ๑๕ ก.พ.๕๘ อ.ดอยสะเก็ด 
จว.เชียงใหม่ 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๘. เยี่ยมชมวัดร่องขุ่น ๑๖ ก.พ.๕๘ อ.เมือง จ.เชียงรำย นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๙. สักกำระพระธำตุช่อแฮ และเยี่ยมชมวัดพระธำตุช่อแฮ 
พระอำรำมหลวง 

๑๘ ก.พ.๕๘ อ.เมือง จว.แพร่ นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๐. เยี่ยมชมอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย ๑๙ ก.พ.๕๘ อ.เมือง จว.สุโขทัย นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๑. สักกำระพระพุทธชินรำช และเยี่ยมชม 
วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร 

๑๙ ก.พ.๕๘ อ.เมืองจว.พิษณุโลก นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๒. สักกำระพระธำตุหริภุญชัย และเยี่ยมชม 
วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร  

๑๔ พ.ค.๕๘ อ.เมือง จว.ล ำพูน พวช.๒๗ 

๑๓. เยี่ยมชมศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ ๑๖ พ.ค.๕๘ อ.ดอยสะเก็ด 
จว.เชียงใหม่ 

พวช.๒๗ 

๑๔. เยี่ยมชมวัดร่องขุ่น ๑๗ พ.ค.๕๘ อ.เมือง จว.เชียงรำย พวช.๒๗ 
๑๕. ถวำยสังฆทำน และฟังบรรยำยธรรม ณ วัดเจ็ดยอด  

พระอำรำมหลวง 
๑๗ พ.ค.๕๘ อ.เมือง จว.เชียงรำย พวช.๒๗ 

๑๖. สักกำระพระธำตุช่อแฮ และเยี่ยมชมวัดพระธำตุช่อแฮ 
พระอำรำมหลวง 

๑๙ พ.ค.๕๘ อ.เมือง จว.แพร่ พวช.๒๗ 

๑๗. เยี่ยมชมอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย ๒๐ พ.ค.๕๘ อ.เมือง จว.สุโขทัย พวช.๒๗ 
๑๘. สักกำระพระพุทธชินรำช และเยี่ยมชม 

วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร 
๒๑ พ.ค.๕๘ อ.เมืองจว.พิษณุโลก พวช.๒๗ 

๑๙. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติบ้ำนเชียง ๑๙ ก.ค.๕๘ อ.หนองหำน 
จว.อุดรธำนี 

พวช.๒๗ 

 



๔๑ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๔.๑ (๑)) 

ตำรำงสรปุกิจกรรมท ำนบุ ำรุงศลิปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย ของ รร.ชต.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที่ 
รำยชื่อกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม/ 

ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 
วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๒๐. สักกำระพระบรมธำตุธรรมเจดีย์ ถวำยสังฆทำน  
และฟังบรรยำยธรรม ณ วัดโพธิสมภรณ์ 

๑๙ ก.ค.๕๘ อ.เมืองจว.อุดรธำนี พวช.๒๗ 

๒๑. นมัสกำรพระมหำธำตุแก่นนคร และเยี่ยมชมวัดหนองแวง ๒๐ ก.ค.๕๘ อ.เมืองจว.ขอนแก่น พวช.๒๗ 
 

๒๒. เยี่ยมชมปรำสำทพนมรุ้ง และปรำสำทเมืองต่ ำ ๒๓ ก.ค.๕๘ อ.เฉลิมพระเกียรติ 
และ อ.ประโคนชัย 
จว.บุรีรัมย์ 

พวช.๒๗ 

 รวม ๒๒ กิจกรรม    
 

 หมำยเหตุ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ รร.ชต.ฯ เปิดกำรศึกษำจ ำนวน ๓ หลักสูตร ๓ รุ่น ดังนี้ 
 ๑. นว.รุ่นที่ ๖๕ ระหว่ำง ต.ค.๕๗ - มี.ค.๕๘ 
 ๒. ทป.รุ่นที่ ๓๘ ระหว่ำง ต.ค.๕๗ - มี.ค.๕๘ 
 ๓. พวช.รุ่นที่ ๒๗ ระหว่ำง เม.ย. - ก.ย.๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๔.๑ (๑)) 

ตำรำงสรปุกิจกรรมท ำนบุ ำรุงศลิปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย ของ รร.ชต.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่
รำยชื่อกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศลิปวัฒนธรรม/ 

ประวัติศำสตร์ไทย/ภมูิปัญญำไทย 
วดป. สถำนท่ี หลักสตูร 

๑. ถวำยสังฆทำน และท ำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ณ วัดหินหมำกเป้ง 

๒๔ พ.ย.๕๖ อ.ศรีเชียงใหม่ 
จว.หนองคำย 

น ว . ๖ ๔ 
และทป.๓๗ 

๒. สักกำระหลวงพ่อพระใส และเยี่ยมชมวัดโพธ์ิชัย  ๒๔ พ.ย.๕๖ อ.เมือง  
จว.หนองคำย 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๓. เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติบ้ำนเชียง ๒๕ พ.ย.๕๖ อ.หนองหำน 
จว.อุดรธำนี 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๔. นมัสกำรพระมหำธำตุแก่นนคร และเยี่ยมชมวัดหนองแวง 
 

๒๖ พ.ย.๕๖ อ.เมือง  
จว.ขอนแก่น 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๕. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ ำโขง ๒๖ พ.ย.๕๖ อ.เมือง  
จว.ขอนแก่น 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๖. เยี่ยมชมปรำสำทพนมรุ้ง และปรำสำทเมืองต่ ำ ๒๙ พ.ย.๕๖ อ.เฉลิมพระเกียรติ 
และ อ.ประโคนชัย 
จว.บุรีรัมย์ 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๗. สักกำระพระธำตุหริภุญชัย และเยี่ยมชม 
วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร 

๔ ม.ค.๕๗ อ.เมือง  
จว.ล ำพูน 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๘. เยี่ยมชมวัดร่องขุ่น  ๗ ม.ค.๕๗ อ.เมือง  
จว.เชียงรำย 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๙. สักกำระพระธำตุช่อแฮ และเยี่ยมชม 
วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง 

๙ ม.ค.๕๗ อ.เมือง  
จว.แพร่ 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๐. เยี่ยมชมอุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย ๑๐ม.ค.๕๗ อ.เมือง  
จว.สุโขทัย 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๑. สักกำระพระพุทธชินรำช และเยี่ยมชม 
วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร  

๑๑ ม.ค.๕๗ อ.เมือง จว.พิษณุโลก นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๒. สักกำระพระธำตุหริภุญชัย และเยี่ยมชม 
วัดพระธำตุหริภุญชัยวรมหำวิหำร  

๑๘ พ.ค.๕๗ อ.เมือง จว.ล ำพูน พวช.๒๖ 

๑๓. เยี่ยมชมศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ฯ  ๒๐ พ.ค.๕๗ 
 

อ.ดอยสะเก็ด  
จว.เชียงใหม่ 

พวช.๒๖ 

๑๔. เยี่ยมชมวัดร่องขุ่น  ๒๑ พ.ค.๕๗ อ.เมือง จว.เชียงรำย พว.๒๖ 
๑๕. สักกำระพระธำตุช่อแฮ และเยี่ยมชม 

วัดพระธำตุช่อแฮ พระอำรำมหลวง 
๒๓ พ.ค.๕๗ อ.เมือง จว.แพร่ พว.๒๖ 

๑๖. สักกำระพระพุทธชินรำช และเยี่ยมชม 
วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร 

๒๔ พ.ค.๕๗ 
 

อ.เมืองจว.พิษณุโลก พว.๒๖ 

๑๗. เยี่ยมชมหมู่บ้ำนนำข่ำ และศูนย์หัตถกรรมบ้ำนเม่น ๔ ส.ค.๕๗ อ.เมือง จว.อุดรธำนี พว.๒๖ 
๑๘. ฟังบรรยำยธรรมและถวำยสังฆทำน ณ วัดป่ำธรรมอุทยำน  ๖ ส.ค.๕๗ อ.เมือง จว.ขอนแก่น พว.๒๖ 
๑๙. นมัสกำรพระมหำธำตุแก่นนคร และเยี่ยมชมวัดหนองแวง ๗ ส.ค.๕๗ อ.เมืองจว.ขอนแก่น พว.๒๖ 
 รวม ๑๙ กิจกรรม    

 



๔๓ 
 

 หมำยเหตุ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.ชต.ฯ เปิดกำรศึกษำจ ำนวน ๓ หลักสูตร ๓ รุ่น ดังนี้ 
 ๑. นว.รุ่นที่ ๖๔ ระหว่ำง ต.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗ 
 ๒. ทป.รุ่นที่ ๓๗ ระหว่ำง ต.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗ 
 ๓. พวช.รุ่นที่ ๒๖ ระหว่ำง เม.ย. - ก.ย.๕๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๔.๑ (๒)) 

ตำรำงสรปุกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรของ รร.ชต.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

 

ที ่
รำยชื่อกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีทำงทหำร 
วดป. สถำนท่ี หลักสตูร 

๑. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และชมสำธิต
กำรปฏิบัติกำรยุทธวิธีทำงเรือของ บก.นรข.เขตหนองคำย 

๑๖ พ.ย.๕๗ อ.ศรีเชียงใหม่ 
จว.หนองคำย 

นว.๖๕และ 
ทป.๓๘ 

๒. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม 
กกล.สรุศักดิ์มนตร ี

๑๗ พ.ย.๕๗ อ.เมือง  
จว.อุดรธำนี 

นว.๖๕และ 
ทป.๓๘ 

๓. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม
กองบิน ๑ 

๒๑ พ.ย.๕๗ อ.เมือง  
จว.นครรำชสีมำ 

นว.๖๕และ 
ทป.๓๘ 

๔. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม
กองบัญชำกำรกองก ำลังผำเมือง 

๑๔ ก.พ.๕๘ อ.เมือง  
จว.เชียงใหม่ 

นว.๖๕และ 
ทป.๓๘ 

๕. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม
สถำนีวัดควำมสั่นสะเทือนเชียงใหม่ 

๑๔ ก.พ.๕๘ อ.เมือง  
จว.เชียงใหม่ 

นว.๖๕และ 
ทป.๓๘ 

๖. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และชมกำร
สำธิตปฏบิัติกำรทำงเรือของ บก.นรข.เขตเชียงรำย และ 
สน.เรือเชียงแสน 

๑๗ ก.พ.๕๘ อ.เชียงแสน 
จว.เชียงรำย 
 

นว.๖๕และ 
ทป.๓๘ 

๗. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม
กองบิน ๔ 

๒๐ ก.พ.๕๘ อ.ตำคลี  
จว.นครสวรรค์ 

นว.๖๕และ 
ทป.๓๘ 

๘. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม 
รร.นฝ.ยศ.ทอ.  

๑๑ มี.ค.๕๘ 
 

เขดอนเมือง กทม. 
 

นว.๖๕และ 
ทป.๓๘ 

๙. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม 
วตร. 

๑๑ มี.ค.๕๘ 
 

เขตจตุจักร กทม. 
 

นว.๖๕และ 
ทป.๓๘ 

๑๐. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม
โรงเรียนศูนย์กำรทหำรม้ำ 

๒๐ มี.ค.๕๘ อ.เมือง จว.สระบุรี นว.๖๕และ 
ทป.๓๘ 

๑๑. กำรแถวเวลำ ๐๘๐๐ ส่งยอดบญัชีพล กำรน ำกล่ำว 
ค ำปฏิญำณและกำรสั่งแถวในโอกำสต่ำงๆ และกำร 
ร้องเพลงชำต ิ

ต.ค.๕๗ - 
เม.ย.๕๘ 

หน้ำ บก.รร.ชต.ฯ 
 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 
 

๑๒. ฟังบรรยำยมำรยำทและกำรเข้ำสังคม ๑๘ มี.ค.๕๘ ห้องเรียนรวม 
หลักสูตร นว.และ ทป. 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๓. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร นทน. หลักสตูรพรรคนำวิน  
รุ่นที่ ๖๕ และทั่วไป รุ่นที่ ๓๘ 

ต.ค.๕๗ รร.ชต.ฯ นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๔. แต่งตั้ง หน. รอง หน. และ ผช.หน.ช้ันหลักสูตรพรรค
นำวิน รุ่นท่ี ๖๕ และหลักสูตรทั่วไป รุ่นท่ี ๓๘ 

ม.ค.๕๘ รร.ชต.ฯ นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๕. กำรเขียนสมุดปมูประจ ำวัน ต.ค.๕๗ - 
เม.ย.๕๘ 

รร.ชต.ฯ นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๖. กำรกล่ำวแนะน ำอำจำรย์ผูส้อนแตล่ะวิชำ   ต.ค.๕๗ - 
เม.ย.๕๘ 

รร.ชต.ฯ นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๗. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม
สถำนีวัดควำมสั่นสะเทือนเชียงใหม่ 

๑๕ พ.ค.๕๘ อ.เมือง 
จว.เชียงใหม่ 

พวช.๒๗ 

 



๔๕ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๔.๑ (๒)) 

ตำรำงสรปุกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรของ รร.ชต.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 

 

ที ่
รำยชื่อกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีทำงทหำร 
วดป. สถำนท่ี หลักสตูร 

๑๘. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และชมกำร
สำธิตปฏิบัติกำรทำงเรือของ บก.นรข.เขตเชียงรำย และ 
สน.เรือเชียงแสน 

๑๕ - ๑๘  
พ.ค.๕๘ 

อ.เชียงแสน 
จว.เชียงรำย 
 

พวช.๒๗ 

๑๙. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และชมกำร
สำธิตปฏบิัติกำรทำงเรือของ บก.นรข.หนองคำย 

๑๘ ก.ค.๕๘ อ.ศรีเชียงใหม่ 
จว.หนองคำย 

พวช.๒๗ 

๒๐. กำรแถวเวลำ ๐๘๐๐ ส่งยอดบญัชีพล กำรน ำกล่ำว 
ค ำปฏิญำณและกำรสั่งแถวในโอกำสต่ำง ๆ และกำร 
ร้องเพลงชำต ิ

เม.ย. - ต.ค.
๕๘ 

หน้ำ บก.รร.ชต.ฯ พวช.๒๗ 

๒๑. ฟังบรรยำยมำรยำทและกำรเข้ำสังคม ๑๔ ส.ค.๕๘ ห้องเรียนรวม  
หลักสูตร พวช. 

พวช.๒๗ 

๒๒. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร นทน. หลักสตูรเพิม่วิชำ  
รุ่นที่ ๒๗ 

มิ.ย.๕๘ รร.ชต.ฯ พวช.๒๗ 

๒๓. แต่งตั้ง หน. รอง หน. และ ผช.หน.ช้ัน หลักสูตรเพิ่มวิชำ  
รุ่นที่ ๒๗ 

เม.ย.๕๘ รร.ชต.ฯ พวช.๒๗ 

๒๔. กำรเขียนสมุดปมูประจ ำวัน เม.ย. - ต.ค.
๕๘ 

รร.ชต.ฯ พวช.๒๗ 

๒๕. กำรกล่ำวแนะน ำอำจำรย์ผูส้อนแตล่ะวิชำ   เม.ย. - ต.ค.
๕๘ 

รร.ชต.ฯ พวช.๒๗ 

 รวม ๒๕ กิจกรรม    
 

 หมำยเหตุ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ รร.ชต.ฯ เปิดกำรศึกษำจ ำนวน ๓ หลักสูตร ๓ รุ่น ดังน้ี 
 ๑. นว.รุ่นท่ี ๖๕ ระหว่ำง ต.ค.๕๗ - มี.ค.๕๘ 
 ๒. ทป.รุ่นท่ี ๓๘ ระหว่ำง ต.ค.๕๗ - มี.ค.๕๘ 
 ๓. พวช.รุ่นท่ี ๒๗ ระหว่ำง เม.ย. - ก.ย.๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๔.๑ (๒)) 

ตำรำงสรปุกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรของ รร.ชต.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่
รำยชื่อกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีทำงทหำร 
วดป. สถำนท่ี หลักสตูร 

๑. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และชมกำร
สำธิตปฏบิัติกำรทำงเรือของ บก.นรข.หนองคำย 

๒๔ พ.ย.๕๖ อ.ศรีเชียงใหม่ 
จว.หนองคำย 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๒. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม 
กกล.สรุศักดิ์มนตร ี

๒๕ พ.ย.๕๖ อ.เมือง  
จว.อุดรธำนี 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๓. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม
กองบัญชำกำรกองก ำลังผำเมือง 

๕ ม.ค.๕๗ อ.เมือง  
จว.เชียงใหม่ 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๔. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม
สถำนีวัดควำมสั่นสะเทือนเชียงใหม่ 

๕ ม.ค.๕๗ อ.เมือง  
จว.เชียงใหม่ 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๕. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม
กองบิน ๔๑ 

๖ ม.ค.๕๗ อ.เมือง  
จว.เชียงใหม่ 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๖. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม 
ศพปน.พท.ศอพท. 

๗ ม.ค.๕๗ อ.ฝำง  
จว.เชียงใหม่ 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๘. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และชมกำร
สำธิตปฏบิัติกำรทำงเรือของ บก.นรข.เขตเชียงรำย และ 
สน.เรือเชียงแสน 

๘ ม.ค.๕๗ อ.เชียงแสน  
จว.เชียงรำย 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๙. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป กปช.จต. ๒๔ ก.พ.๕๗ อ.เมือง  
จว.จันทบุรี 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๐. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และะดูกิจกำร 
ฉก.นย.ตรำด 

๒๕ ก.พ.๕๗ อ.เมือง  
จว.ตรำด 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๑. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และดูกิจกำร
ฐำนส่งก ำลังบ ำรุงกองทัพเรือตรำด 

๒๖ ก.พ.๕๗ อ.แหลมงอบ 
จว.ตรำด 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๒. กำรแถวเวลำ ๐๘๐๐ ส่งยอดบญัชีพล กำรน ำกล่ำว 
ค ำปฏิญำณและกำรสั่งแถวในโอกำสต่ำง ๆ และกำร 
ร้องเพลงชำต ิ

ต.ค.๕๖ - 
เม.ย.๕๗ 

หน้ำ บก.รร.ชต.ฯ นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๓. ฟังบรรยำยมำรยำทและกำรเข้ำสังคม ๑๒ มี.ค.๕๗ ห้องเรียนรวมหลักสูตร 
นว.และหลักสูตร ทป. 

นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๔. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร นทน.หลักสูตรพรรคนำวิน  
รุ่นที่ ๖๔ และทั่วไป รุ่นที่ ๓๗ 

ต.ค.๕๖ รร.ชต.ฯ นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๕. แต่งตั้ง หน. รอง หน. และ ผช.หน.ช้ัน หลักสูตรพรรค
นำวิน รุ่นท่ี ๖๔ และหลักสูตรทั่วไป รุ่นท่ี ๓๗ 

ม.ค.๕๘ รร.ชต.ฯ นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๖. กำรเขียนสมุดปมูประจ ำวัน ต.ค.๕๗ - 
เม.ย.๕๘ 

รร.ชต.ฯ นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๗. กำรกล่ำวแนะน ำอำจำรย์ผูส้อนแตล่ะวิชำ   ต.ค.๕๗ - 
เม.ย.๕๘ 

รร.ชต.ฯ นว.๖๔ และ 
ทป.๓๗ 

๑๘. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม
สถำนีวัดควำมสั่นสะเทือนเชียงใหม่ 
 

๑๙ พ.ค.๕๗ 
 

อ.เมือง  
จว.เชียงใหม่ 
 

พวช.๒๖ 



๔๗ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๔.๑ (๒)) 

ตำรำงสรปุกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรของ รร.ชต.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗(ต่อ) 

ที ่
รำยชื่อกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

ขนบธรรมเนยีมประเพณีทำงทหำร 
วดป. สถำนท่ี หลักสตูร 

๑๙. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และชมกำร
สำธิตปฏบิัติกำรทำงเรือของ บก.นรข.เขตเชียงรำย และ 
สน.เรือเชียงแสน 

๒๐ พ.ค.๕๗ อ.เชียงแสน 
จว.เชียงรำย 

 

๒๐. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุป และชมกำร
สำธิตปฏบิัติกำรทำงเรือของ บก.นรข.หนองคำย 

๓ ส.ค.๕๗ 
 

อ.ศรีเชียงใหม่ 
จว.หนองคำย 

พวช.๒๖ 

๒๑. กำรแถวเวลำ ๐๘๐๐ ส่งยอดบญัชีพล กำรน ำกล่ำว 
ค ำปฏิญำณ และกำรสั่งแถวในโอกำสต่ำง ๆ และกำร 
ร้องเพลงชำต ิ

ต.ค.๕๖ - 
เม.ย.๕๗ 

หน้ำ บก.รร.ชต.ฯ พวช.๒๖ 

๒๒. ฟังบรรยำยมำรยำทและกำรเข้ำสังคม ๑๕ ส.ค.๕๗ ห้องเรียนรวม 
หลักสูตร ทป. 

พวช.๒๖ 

๒๓. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร นทน.  หลักสตูรเพิม่วิชำ  
รุ่นที่ ๒๖ 

เม.ย.๕๖ รร.ชต.ฯ พวช.๒๖ 

๒๔. แต่งตั้ง หน. รอง หน. และ ผช.หน.ช้ัน หลักสูตรทั่วไป  
รุ่นที่ ๓๗ 

เม.ย.๕๖ รร.ชต.ฯ พวช.๒๖ 

๒๕. กำรเขียนสมุดปมูประจ ำวัน เม.ย. - ต.ค.
๕๘ 

รร.ชต.ฯ พวช.๒๖ 

๒๖. กำรกล่ำวแนะน ำอำจำรย์ผูส้อนแตล่ะวิชำ   เม.ย. - ต.ค.
๕๘ 

รร.ชต.ฯ พวช.๒๖ 

 รวม ๒๖ กิจกรรม    
 

 หมำยเหตุ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.ชต.ฯ เปิดกำรศึกษำจ ำนวน ๓ หลักสูตร ๓ รุ่น ดังน้ี 
 ๑. นว.รุ่นท่ี ๖๔ ระหว่ำง ต.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗ 
 ๒. ทป.รุ่นท่ี ๓๗ ระหว่ำง ต.ค.๕๖ - มี.ค.๕๗ 
 ๓. พวช.รุ่นท่ี ๒๖ ระหว่ำง เม.ย. - ก.ย.๕๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ยศ.ทร. และ
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับ ปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ 
นโยบำยของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. 
(๒)  แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำนศึกษำ รวมทั้งมี
กำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(๓)  มีผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีของสถำนศึกษำ  
(๔)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และรำยงำน
ต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(๕)  มีกำรน ำผลกำรวิจำรณ์/ผลกำรปฏิบัติด้ำนกำรเรียนกำรสอน (ผู้เรียนและผู้บริหำร) มำพัฒนำปรับปรุงเพ่ือ
พัฒนำกำรบริหำรหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๓ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับ ปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ ภำรกิจ 
วัตถุประสงค์ นโยบำยของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. พบว่ำ รร.ชต.ฯ 
ไม่มีแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของตนเอง แต่ รร.ชต.ฯ ใช้แผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ยศ.ทร. (พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘) 
เป็นแผนปฏิบัติงำนของ รร.ชต.ฯ ด้วย แต่เมื่อตรวจสอบตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของ ยศ.ทร. แล้ว  เพ่ือ
ด ำเนินหลักสูตรต่ำง ๆ ที่ รร.ชต.ฯ รับผิดชอบ เช่น กำรจัดตำรำงสอน กำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศใน
ต่ำงจังหวัดและ กทม./ปริมณฑล กำรเสนอขออนุมัติโครงกำรในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ คือ กำรทบทวนพ้ืนฐำน
ปฏิบัติกำรทำงเรือ และกำรฝึกอบรม English for Line Officers School เป็นต้น  
  (๒)  แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำนศึกษำ 
รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ เมื่อตรวจสอบตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
รำชกำร ๔ ปี ของ ยศ.ทร. ในปี งป.๕๘ มีตัวชี้วัดควำมส ำเร็จที่เกี่ยวข้องกับ รร.ชต.ฯ จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ 
ระดับควำมพึงพอใจของก ำลังพลที่มีต่อสถำนที่ท ำงำนและกำรจัดสวัสดิกำรของหน่วย (เป้ำหมำยระดับ ๔) และ 
รร.ชต.ฯ ได้จัดท ำโครงกำร ๔ โครงกำร และก ำหนดตัวชี้วัดของโครงกำรดังกล่ำว อีก ๖ ตัวชี้วัด เพ่ือสนับสนุน
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ คือ 

- โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (โครงกำร English for Line Officers Course) ตัวชี้วัด คือ 
จ ำนวน นทน.ที่มีผลกำรสอบผ่ำนเกณฑ์ (๖๐ คะแนน) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๓๐ ของจ ำนวน นทน.แต่ละหลักสูตร 



๔๙ 
 

- โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ (โครงกำรฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำรทำงเรือพ้ืนฐำนส ำหรับ
หลักสูตร นว.) ตัวชี้วัด คือ จ ำนวน นทน.หลักสูตร นว. ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ในกำรฝึกยุทธกีฬำ ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวน นทน.หลักสูตร นว.  

- โครงกำรสนับสนุนมำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๑ (โครงกำรแข่งขันฟุตบอลลีกระหว่ำงข้ำรำชกำร/
อำจำรย์ภำยนอก/ชุมชน/หน่วยงำน กับ นทน.) คือ ร้อยละของจ ำนวนข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ/ชุมชน/
หน่วยงำน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่ต่ ำกว่ำ ๕ นำย และระดับควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ/ชุมชน/
หน่วยงำน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ ขึ้นไป 

- โครงกำรสนับสนุนมำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๒ (โครงกำรรักษ์สุขภำพ รักษ์เรียน รักษ์โลก)       
มี ๒ ตัวชี้วัด คือ จ ำนวนก ำลังพลในหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพ้ืนที่ดู งำน ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่ต่ ำกว่ำ      
๕ นำย ต่อพ้ืนที่เป้ำหมำย และระดับควำมพึงพอใจของก ำลังพลในหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพ้ืนที่ดูงำน      
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ ขึ้นไป 
  (๓)  มีผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำกจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดของ รร.ชต.ฯ          
ที่ปรำกฏในเกณฑ์พิจำรณำข้อ (๒) จ ำนวน ๗ ตัวชี้วัด นั้น รร.ชต.ฯ ไม่ได้มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินตัวชี้วัด   
ในแผนปฏิบัติรำชกำร ยศ.ทร. ประจ ำปี งป.๕๘ และส่วนตัวชี้วัดที่ รร.ชต.ฯ ก ำหนดเพ่ิมเติมนั้น มีแต่เพียงกำร
รำยงำนเฉพำะผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรเท่ำนั้น แต่ไม่ได้ระบุว่ำบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด
หรือไม ่จึงไม่สามารถระบุได้ว่าผลด าเนินงานบรรลุตามตัวช้ีวัด จ านวนกี่ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละเท่าใด  
  (๔)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี     
และรำยงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำกจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดของ รร.ชต.ฯ      
ที่ปรำกฏในเกณฑ์พิจำรณำข้อ (๒) จ ำนวน ๗ ตัวชี้วัด นั้น รร.ชต.ฯ ไม่ได้มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินตัวชี้วัด  
ในแผนปฏิบัติรำชกำร ยศ.ทร. ประจ ำปี งป.๕๘ และส่วนตัวชี้วัดที่ รร.ชต.ฯ ก ำหนดเพ่ิมเติมนั้น มีแต่เพียงกำร
รำยงำนเฉพำะผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรเท่ำนั้น แต่ไม่ได้ระบุว่ำบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด
หรือไม ่ 
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรวิจำรณ์/ผลกำรปฏิบัติด้ำนกำรเรียนกำรสอน (ผู้เรียนและผู้บริหำร) มำพัฒนำปรับปรุง
เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. พบว่ำ รร.ชต.ฯ 
ได้น ำผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร นว.รุ่นที่ ๖๕ และหลักสูตร ทป.รุ่นที่ ๓๗ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗) ที่เสนอแนะให้เพ่ิม
กำรศึกษำเกี่ยวข้องกับด้ำนจิตใจและผู้น ำทำงทหำร มำปรับปรุงแก้ไขในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  โดยน ำ นทน.หลักสูตร 
นว.รุ่นที่ ๖๖ และหลักสูตร ทป.รุ่นที่ ๓๘ ไปดูงำนโรงเรียนนำยทหำรชั้นผู้บังคับฝูง เขตดอนเมือง และวิทยำลัยกำร
ต ำรวจ เขตจตุจักร กทม. เมื่อ ๑๑ มี.ค.๕๘ และไปเยี่ยมชมโรงเรียนทหำรม้ำ ศูนย์กำรทหำรม้ำ จว.สระบุรี                
ใน ๒๐ มี.ค.๕๘ เป็นต้น 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เท่ำกับ ๓ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 
 ข้อมูล  ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๒ และ ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๓ 

 



๕๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
เกณฑ์กำรให้คะแนน : พิจำรณำจำกผลประเมินผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำ 

 กรณีท่ี ๑  สภำกำรศึกษำประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
 กรณีท่ี ๒  ผู้บริหำรสถำนศึกษำประเมินตนเองร้อยละ ๖๐ และ จก.ยศ.ทร. ประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ 

ร้อยละ ๔๐ 
 กรณีท่ี ๓  ผู้บริหำรสถำนศึกษำประเมินตนเอง  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ใช้ผลประเมินผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำตำมค่ำเฉลี่ยที่ได้ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีกำรประเมินผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำ โดยในที่นี้ใช้
ข้อมูลผลกำรประเมินกรณีที่ ๒ ซึ่งมีผลประเมินของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (น.อ.ถุงเงิน จงรักชอบ ผบ.รร.ชต.ฯ)      
มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินตนเองของผู้บริหำรเท่ำกับ ๔.๙๕ (ร้อยละ ๖๐) และค่ำเฉลี่ยผลประเมินที่ จก.ยศ.ทร. 
ประเมินผู้บริหำร เท่ำกับ ๔.๙๐ (ร้อยละ ๔๐) เมื่อถ่วงน้ ำหนักแล้ว มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินของผู้บริหำร เท่ำกับ 
๔.๙๒  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีผลประเมินของผู้บริหำรสูงสุด
ของสถำนศึกษำ (รวม ๓ นำย) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๘๘  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เท่ำกับ ๔.๘๘ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ 
(น.อ.โกวิท)    

ปี ๒๕๕๗ 
(น.อ.สุภชิตฯ) 

ปี ๒๕๕๘ 
(น.อ.ถุงเงิน) 

รวม ๓ ปี 

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินตนเองของผู้บริหำรสูงสุด
ของสถำนศึกษำ (นน.ร้อยละ ๖๐) 

๔.๙๐ ๕.๐๐ ๔.๙๐  

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินที่ จก.ยศ.ทร. ประเมิน
ผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำ (นน.ร้อยละ ๔๐) 

๔.๙๐ ๔.๕๒ ๔.๙๕  

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินแบบถ่วงน้ ำหนัก ๔.๙๐ ๔.๘๑ ๔.๙๒ ๑๔.๖๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๔.๘๘ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ 

------------------------------------- เว้นกำรประเมิน ----------------------------------- 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ศักยภำพของข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร และกำรเรียนกำรสอน  
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีนโยบำยในกำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ 
(๒)  มีข้อมูลประเมินผลกำรศึกษำต่ำง ๆ เพื่อกำรบริหำร และกำรตัดสินใจ 
(๓)  มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ 
(๔)  มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
(๕)  มีกำรรักษำควำมปลอดภัยของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล 



๕๑ 
 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑  ข้อ มี ๒ ข้อ  มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีนโยบำยในกำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ พบว่ำ ยศ.ทร. มีกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนแม่บทเทคโนโลยี
และกำรสื่อสำรของ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙  โดยแผนกกรรมวิธขี้อมูล กบศ.ยศ.ทร. เป็นผู้รับผิดชอบ มีเป้ำหมำย
ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำในกำรฝึกหัดศึกษำ ประเมิน
ยุทธศำสตร์ ก ำหนดหลักนิยมของ ทร. กำรฝึกศึกษำวิชำกำรทหำรเรือและวิทยำกำรที่เกี่ยวข้อง มีระบบสำรสนเทศ
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหรือสำยงำนหลักเพ่ิมขึ้น และปรับปรุงระบบสำรสนเทศให้ครอบคลุม
ควำมต้องกำรใช้งำนหรือเพ่ิมประสิทธิภำพ ให้ก ำลังพลสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอก ยศ.ทร.   
ให้มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลแหล่งควำมรู้ และมีกำรบริหำรจัดกำรคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำยแบ่งแยกตำม
ระดับชั้นควำมลับของข้อมูล 
  (๒)  มีข้อมูลประเมินผลกำรศึกษำต่ำง ๆ เพ่ือกำรบริหำร และกำรตัดสินใจ พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีระบบ
ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ ได้แก่ ฐำนข้อมูลระบบกำรบริหำรก ำลังพลของ ทร.(HRMISS) 
ฐำนข้อมูลระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ทร. อีกทั้งได้รับกำรสนับสนุนจำกแผนกกรรมวิธีข้ อมูล     
กบศ.ยศ.ทร. เป็นผู้จัดท ำโปรแกรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรรำยงำนผลกำรศึกษำถึง ทร.  
ประกอบด้วย ระบบกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ระบบประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคล ระบบ
ประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบสำรสนเทศ ระบบประเมินควำม
พึงพอใจประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยฐำนข้อมูล ระบบงำนห้องสมุดและระบบประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรห้องสมุด รวมถึงกำรรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรบริหำรงำนและประกอบกำรตัดสินใจไว้ในเว็บไซต์
ของ รร.ชต.ฯ (http://www.navedu.navy.mi.th/tlos/index_tlos.html) ได้แก่ ประมวลกำรศึกษำ ตำรำงสอน
ประจ ำเดือนของแต่ละหลักสูตร รร.ชต.ฯ ก ำหนดกำรและตำรำงกำรปฏิบัติ คู่มือประกอบกำรศึกษำ แบบฟอร์ม
ประวัตินักเรียน และท ำเนียบรุ่นนำยทหำรนักเรียนแต่ละหลักสูตร เป็นต้น  
  (๓)  มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ พบว่ำ ยศ.ทร.ก ำหนดให้แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ  
มีหน้ำที่รับผิดชอบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลให้กับ นขต.ยศ.ทร. และสถำนศึกษำในสังกัด ยศ.ทร. ซึ่งรวมถึง 
รร.ชต.ฯ ด้วย โดยจัดเก็บในรูปแบบฐำนข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ ได้แก่ฐำนข้อมูล
กำรทดสอบก่อน/หลังเรียน ฐำนข้อมูลกำรประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล ฐำนข้อมูลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
เป็นต้น กำรบริหำรจัดกำรเป็นกำรด ำเนินกำรในภำพรวม ตำมภำรกิจของ ผ.กรรมวิธีข้อมูลฯ กบศ.ฯ แต่ไม่พบ
หลักฐำนกำรแต่งตั้ง จนท.ผู้รับผิดชอบในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลโดยตรง  แต่อย่ำงไรก็ตำม ผบ.รร.ชต.ฯ        
ได้สั่งกำรให้ กปค.รร.ชต.ฯ เป็นผู้รับผิดชอบได้จัดท ำฐำนข้อมูลบริหำรจัดกำรข้อมูล เกี่ยวกับด้ำนกำรศึกษำของ 
นทน. เช่น ต ำรำเรียน ประมวลกำรศึกษำ ท ำเนียบศิษย์เก่ำ คู่มือ นทน. และกำรเตรียมกำรก่อนเข้ำรับ
กำรศึกษำของ นทน. รวมถึงกำรน ำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์ของ รร.ชต.ฯ 
  (๔)  มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ พบว่ำ รร.ชต.ฯ มอบหมำยให้ กปค.รร.ชต.ฯ รวบรวม
ข้อมูล ตรวจสอบฐำนข้อมูลและขอรับกำรสนับสนุนจำกแผนกกรรมวิธข้อมูล กบศ.ฯ ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุง
ข้อมูลบนเว็บไซต์อย่ำงสม่ ำเสมอ ได้แก่ ข้อมูล กิจกรรม ประชำสัมพันธ์  ตำรำงสอนประจ ำเดือนของแต่ละ



๕๒ 
 

หลักสูตร รร.ชต.ฯ ก ำหนดกำรและตำรำงกำรปฏิบัติ  ประมวลกำรศึกษำ ท ำเนียบรุ่น นทน. (ประกอบด้วย 
ชื่อ และรูปภำพ) คู่มือ นทน. กำรเตรียมกำรก่อนเข้ำรับกำรศึกษำของ นทน. ส ำหรับฐำนข้อมูล นทน. จัดเก็บ
เป็นฐำนข้อมูลรวมอยู่ในระบบของแผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ มีข้อมูลครบถ้วนถึงปีปัจจุบัน 
  (๕)  มีกำรรักษำควำมปลอดภัยของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้รับกำรสนับสนุนจำก
แผนกกรรมวิธีข้อมูล ในกำรดูแลระบบควำมปลอดภัยของข้อมูล  และได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ   
ด้ำนประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยของฐำนข้อมูลในระบบอินทรำเน็ตภำยในของ ยศ.ทร. ใน งป.๕๘ โดยใช้
แบบประเมินออนไลน์ ให้ข้ำรำชกำร ยศ.ทร. และ นทน.หลักสูตรต่ำง ๆ ประเมินผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของ ยศ.ทร.       
ได้คะแนนเฉลี่ยในภำพรวม เท่ำกับ ๓.๖๕ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำก มีกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำร
เข้ำถึงข้อมูลโดยกำรก ำหนด ชื่อผู้ใช้รหัสผ่ำนให้แก่ ครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ รร. นำยทหำรนักเรียน ส ำหรับ
ล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบต่ำง ๆ ในด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยนั้น แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ ได้
ก ำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนให้ข้ำรำชกำรและนำยทหำรนักเรียนทุกคนเพ่ือล็อกอินผ่ำน Proxy server ของ 
ยศ.ทร. ในกำรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต มีกำรเก็บ Log กำรใช้งำนตำม พ.ร.บ. ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ มีกำรติดตั้ง Firewall ป้องกันบุคคลภำยนอกบุกรุกเข้ำมำในระบบ หรือเฝ้ำดูข้อมูล    
ที่ไม่ได้รับอนุญำตทั้งข้อมูลเข้ำและข้อมูลที่น ำออกไปจำกระบบ   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๕ ข้อ 
(ข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ และนำยทหำร
ปกครองของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร ต่อจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตร
ของสถำนศึกษำ และนำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำทั้งหมด  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓๔.๙๙ ๓๕ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๕๙.๙๙ ๖๐ - ๗๔.๙๙ ≥ ๗๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำ และนำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร จ ำนวน ๓ นำย จำกจ ำนวน
บุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ และนำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำทั้งหมด 
๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ และนำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร จ ำนวน ๗ 
นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ และนำยทหำรปกครองของ



๕๓ 
 

สถำนศึกษำท้ังหมด ๙ นำย คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ รำยละเอียดตำมผนวก ง ท้ำยเล่มรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
และประเมินฯ  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่ได้รับกำรพัฒนำ 

- - - - 

จ ำนวนนำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำ ที่ได้รับ
กำรพัฒนำ 

๓ ๑ ๓ ๗ 

รวมจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำและนำยทหำรปกครองของ
สถำนศึกษำ ที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งหมด 

๓ ๑ ๓ ๗ 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำ  

- - - - 

จ ำนวนนำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำ ๓ ๓ ๓ ๙ 
รวมจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำและนำยทหำรปกครองของ
สถำนศึกษำท้ังหมด 

๓ ๓ ๓ ๙ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๓๓.๓๓ ๑๐๐ ๗๗.๗๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละปี 
ต่อจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท้ังหมด  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๗๔.๙๙ ๗๕ - ๗๙.๙๙ ๘๐ - ๘๙.๙๙ ≥ ๙๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม จ ำนวน ๑๕ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท้ังหมด ๑๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๗๕ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับ
กำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๔๖ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำทั้งหมด ๕๑ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ รำยละเอียดตำมผนวก จ ท้ำยเล่มรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินฯ  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 



๕๔ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม   

๑๗ ๑๔ ๑๕ ๔๖ 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท้ังหมด ๑๗ ๑๘ ๑๖ ๕๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๗๗.๗๘ ๙๓.๗๕ ๙๐.๒๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

          ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
 
 

(A) 

ผลด ำเนินงำน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๓  
ปี 

เฉลี่ย  
๓  
ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 

(A)*(B) 
ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน  

๕.๑ สถำบันมีกำรก ำหนดแผน
ในกำรบริหำรจัดกำร
สอดคล้องกับยุทธศำสตร ์
ของ ยศ.ทร. และนโยบำย 
ด้ำนกำรศึกษำของ ทร. 

๓     ๓ ใน ๓   ๓ ๙ 
     ๕ ข้อ      

๕.๒ กำรปฏิบัตติำมบทบำท
หน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

๓  ๔.๙๐  ๔.๘๑  ๔.๙๒  ๔.๘๘ ๔.๘๘ ๑๔.๖๔ 
           

๕.๓ กำรปฏิบัตติำมหน้ำที่ของ
สภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ 

 ------------------เว้นกำรประเมิน---------------- 
           

๕.๔ ศักยภำพของข้อมลู 
เพื่อกำรบรหิำรจดักำร  
และกำรเรียนกำรสอน  

๒     ๕ ใน  ๕   ๕ ๑๐ 
     ๕ ข้อ      

๕.๕ รอยละของจ ำนวน
บุคลำกรในสถำนศกึษำ 
ที่เป็นอำจำรย์หลักสตูรของ
สถำนศึกษำ และนำยทหำร
ปกครองของสถำนศึกษำ 
ที่ไดรับกำรพัฒนำวิชำกำร 

๓ ๓ ๑๐๐ ๑ ๓๓.๓๓ ๓ ๑๐๐ ๗ ๗๗.๗๘ ๕ ๑๕ 
 ๓  ๓  ๓  ๙    

๕.๖ รอยละของจ ำนวน
บุคลำกรในสถำนศกึษำ 
ที่ไดรับกำรพัฒนำในดำน
คุณธรรม จริยธรรม ในแตล่ะป ี

๑ ๑๗ ๑๐๐ ๑๔ ๗๗.๗๘ ๑๕ ๙๓.๗๕ ๔๖ ๙๐.๒๐ ๕ ๕ 
 ๑๗  ๑๘  ๑๖  ๕๑    

รวม ๑๒          ๕๓.๖๔ 
ผลประเมิน ม.๕           ๔.๔๗ 

ระดับคุณภาพ          ดี 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕  
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. รร.ชต.ฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของตนเองที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป็นของตนเอง
ที่ชัดเจน  
 ๒. ไม่มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี/แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี  
 ๓. กำรจัดเก็บหลักฐำน/เอกสำรในมำตรฐำนที่ ๕ฯ ยังไม่ครบถ้วน (เช่น รำยงำนผลกำรประเมินตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หลักฐำนผลกำรประเมินของผู้บริหำรมีไม่ครบ  เป็นต้น) 



๕๖ 
 

 ๔. อธิบำยผลด ำเนินงำนของแต่ละตัวบ่งชี้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง หลำยตัวบ่งชี้ยังไม่ชัดเจนและ
ไม่ถูกต้อง เช่น ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ กรอกข้อมูลเกินควำมจ ำเป็น) ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ (เป็นตัวบ่งชี้   
เชิงปริมำณ กรอกข้อมูลไม่ครบ มีข้อมูลเพียงปีเดียว) ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ - ๖.๗ จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด    
ไม่เท่ำกันและไม่ตรงกับที่ระบุไว้ใน SAR ของแต่ละปี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่๕  
 ๑. ควรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหรือแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.ชต.ฯ ที่มีตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ โดยก ำหนดกิจกรรม/โครงกำร ให้ครอบคลุมภำรกิจที่ส ำคัญของ รร.ชต.ฯ เช่น กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร โครงกำรสนับสนุน        
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม กำรพัฒนำอำจำรย์/นำยทหำรปกครอง/บุคลำกร กำรพัฒนำ  
เว็บไซต์/ระบบสำรสนเทศ เป็นต้น โดยน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินตนเอง ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
และผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร มำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนฯ  
 ๒. ควรมีกำรสรุปผลประเมินตัวชี้วัดในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี/
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แล้วรำยงำนเสนอให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับชั้น  
 ๓. ควรรวบรวมและจัดเก็บผลประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหลักฐำนที่ กปภ.ฯ ส่งมำ ให้ครบถ้วน
และครบทุกปี  
 ๔. ควรให้ผู้รับผิดชอบศึกษำและวิเครำะห์ตัวบ่งชี้ให้กระจ่ำง เพ่ือให้สำมำรถจัดเก็บข้อมูล/หลักฐำน/
เอกสำรได้อย่ำงครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น รำยงำนผลกำรประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีหรือ
รำยงำนกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี กำรสรุปข้อมูลกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรของอำจำรย์ 
กำรสรุปข้อมูลกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร เป็นต้น  

๕. ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลระบบสำรสนเทศของ รร.ชต.ฯ 
 ๖. ควรกระตุ้นให้ นทน.เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรประเมินออนไลน์  เพ่ือจะได้น ำมำ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ นทน. (พบว่ำในปี งป.๕๘ มี นทน.หลักสูตร พวช.
หลักสูตรเดียวเท่ำนั้น จ ำนวน ๑๙ นำย ที่เข้ำไปประเมินในระบบออนไลน์)  
 ๗. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลประวัติอำจำรย์ประจ ำ อำจำรย์ช่วยสอน และบุคลำกร (ตำมแบบกรอกข้อมูลใน 
คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำรอบสี่ : ชื่อ ต ำแหน่ง วิชำ/หลักสูตรที่สอน ประเภทของอำจำรย์ หัวข้อกำรพัฒนำ 
วดป. สถำนที่ ผลงำนทำงวิชำกำร กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร คุณวุฒิ ประสบกำรณ์) เพ่ือให้เอ้ือต่อกำร
ตรวจสอบ สำมำรถใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกร 
รวมทั้งเป็นข้อมลูในกำรคัดเลือกเป็นอำจำรย์สอน  
 ๘. ในกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรของอำจำรย์ และกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลำกร ควรแนบรำยชื่อ/ลำยมือชื่อของผู้เข้ำรับกำรอบรม/เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบทุกครั้ง    
(กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร เช่น อบรมตำมหลักสูตรต่ำง ๆ/กำรเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำทำงวิชำกำร/ประชุม KM/
ประชุม PMQA/ศึกษำดูงำน กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เช่น กำรฟังบรรยำยพิเศษตำมหัวข้อที่ก ำหนด/
กำรฟังบรรยำยธรรม/ฟังเทศน์ประจ ำเดือน/เข้ำร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เป็นต้น) รวมทั้งจัดท ำตำรำงกรอกข้อมูล
บันทึกจ ำนวนชั่วโมงกำรพัฒนำในแต่ละครั้ง และสรุปจ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ แล้วคิดเป็นร้อยละ เพ่ือรองรับ
กำรประเมินรอบสี่ในปีกำรศึกษำหน้ำ  
 
 
 
 



๕๗ 
 

มาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ มีกำรบริหำรหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. และ กห. 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีกำรบริหำรหลักสูตรตำมนโยบำยผู้บริหำรระดับสูง/สภำกำรศึกษำ 
(๒) กำรบริหำรหลักสูตรตอบสนองวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ 
(๓) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมประมวลกำรศึกษำและสำระหลักสูตร 
(๔) มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตร 
(๕) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑  ข้อ  มี  ๒ ข้อ  มี  ๓ ข้อ  มี  ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรบริหำรหลักสูตรตำมนโยบำยผู้บริหำรระดับสูง/สภำกำรศึกษำ  พบว่ำ ยศ.ทร. 
ได้มอบหมำยให้ ฝวก.ฯ รับผิดชอบดูแลกำรบริหำรหลักสูตรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมี กวสท.ฝวก.ฯ 
ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรพรรคนำวิน หลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเพ่ิมวิชำ กับให้ กววก.ฝวก. ฯ ดูแล
รับผิดชอบหลักสูตรพรรคกลิน ทั้งนี้มีคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. มีหน้ำที่พิจำรณำอนุมัติหรือให้
ควำมเห็นชอบกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรบริหำรกำรศึกษำของหลักสูตรต่ำง ๆ ในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำ  
ที่หนึ่ง และมี ผบ.รร.ชต.ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ  
    (๒)  กำรบริหำรหลักสูตรตอบสนองวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ชต.ฯ ก ำหนดวัตถุประสงค์
ของสถำบัน เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์อันจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนให้แก่
นำยทหำรชั้นนำยเรือ ตำมควำมมุ่งหมำยของแต่ละหลักสูตร และตำมควำมต้องกำรของหน่วยผู้ใช้งำน       
ซึ่ง รร.ชต.ฯ มีหลักสูตรในควำมรับผิดชอบ ๔ หลักสูตร คือ หลักสูตรพรรคนำวิน หลักสูตรทั่วไป หลักสูตร
เพ่ิมวิชำ และหลักสูตรพรรคกลิน โดยทุกหลักสูตรมีควำมมุ่งหมำยที่จะเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์ให้แก่นำยทหำรชั้นยศ ร.ท. - น.ต. ให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ระดับ ผบ.เรือชั้น ๓/หน.แผนก ได้ 
และ รร.ชต.ฯ ได้บริหำรหลักสูตรทุกหลักสูตร โดยจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ใน   แต่
ละหลักสูตร ทั้งกำรเรียนรู้ภำคทฤษฎี กำรฝึกปฏิบัติกำรทำงเรือ งำนฝ่ำยอ ำนวยกำร กำรเขียนหนังสือรำชกำร 
ฯลฯ เพ่ือให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนฝ่ำยอ ำนวยกำร ในระดับ ผบ.เรือชั้น ๓/     หน.แผนก 
ได้ สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำบัน 
  (๓)  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมประมวลกำรศึกษำและสำระหลักสูตร พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน/ตำรำงสอน ตรงตำมสำระหลักสูตร โดยมีรำยวิชำครบถ้วน และครอบคลุม ตรงตำม
ประมวลกำรศึกษำทุกหลักสูตรที่เปิดกำรศึกษำ 
  (๔)  มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตร พบว่ำ ในกำรประเมินหลักสูตรจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดย ฝวก.ฯ  
ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรรับผิดชอบดูแลบริหำรหลักสูตรในภำพรวมทุกหลักสูตรของสถำนศึกษำในส่วน
กำรศึกษำที่หนึ่ง ซึ่งในส่วนที่ รร.ชต.ฯ รับผิดชอบนั้น ก่อนที่ นทน. จะส ำเร็จกำรศึกษำฯ รร.ชต.ฯ จะก ำหนด



๕๘ 
 

หัวข้อวิจำรณ์หลักสูตร เช่น เนื้อหำวิชำ กำรเรียนกำรสอน ฯลฯ เพ่ือให้ นทน. ได้สัมมนำและวิจำรณ์หลักสูตร         
แล้ว รร.ชต.ฯ จะสรุปปัญหำข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ รำยงำนเสนอ ฝวก.ฯ และ ยศ.ทร.  ตำมล ำดับ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลประกอบกำรปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้น ำผล
กำรวิจำรณ์หลักสูตร ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มำทบทวน/ปรับปรุงกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ คือ 
ได้เพ่ิมกำรเรียนในหัวข้อ ทบทวนปฏิบัติกำรทำงเรือพ้ืนฐำน จ ำนวน ๓๐ ชม. และจัดให้มีกำรฝึกอบรม
ภำษำอังกฤษ ให้กับ นทน. เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว้ในหลักสูตร  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำจำรย์   
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีนโยบำยส่งเสริม/พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ 
(๒) มีกำรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำและวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ 
(๓) มีกำรประชุม/ชี้แจงอำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ที่ปรึกษำในหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
(๔) มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ที่สอนในหลักสูตรของสถำนศึกษำ 
(๕) มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวน/ปรับปรุง/รำยงำนและพัฒนำกำรบริหำรกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๓ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีนโยบำยส่งเสริม/พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ เนื่องจำก 
รร.ชต.ฯ ไม่มีบุคคลในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์ในหลักสูตรของ รร.ชต.ฯ แต่อย่ำงไรก็ตำม ผบ.รร.ชต.ฯ ได้มี
นโยบำยหมุนเวียนข้ำรำชกำร รร.ชต.ฯ ให้ได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ โดยจัดข้ำรำชกำรเข้ำรับฟังกำรบรรยำย
พิเศษที่จัดโดย ฝวก.ฯ และจัดข้ำรำชกำรร่วมเดินทำงไปศึกษำดูกิจกำรหน่วยต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ทร.
ร่วมกับ นทน. 
  (๒) มีกำรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำและวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ พบว่ำ รร.ชต.ฯ 
ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ที่แสดงให้เห็นว่ำ รร.ชต.ฯ ได้มีกำรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์ผู้สอนและวิทยำกรประจ ำกลุ่ม
สัมมนำที่ได้มำท ำกำรสอนท่ี รร.ชต.ฯ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  



๕๙ 
 

  (๓) มีกำรประชุม/ชี้แจงอำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ที่ปรึกษำในหลักสูตรของสถำนศึกษำ เนื่องจำกในกำร
ประชุมชี้แจงอำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ที่ปรึกษำในหลักสูตรต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง      
จะเป็นกำรด ำเนินกำรของ ฝวก.ฯ ในภำพรวมทุกหลักสูตรอยู่แล้ว รร.ชต.ฯ จึงไม่จ ำเป็นต้องด ำเนินกำรอีก   
คณะอนุกรรมกำรฯ จึงอนุโลมกำรด ำเนินกำรในข้อนี้ 
  (๔)  มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ที่สอนในหลักสูตรของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีกำร
ประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ที่สอนในทุกหลักสูตร โดยให้ นทน. จ ำนวนอย่ำงน้อยร้อยละห้ำสิบของจ ำนวน 
นทน.ในแต่ละหลักสูตร ประเมินอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละหัวข้อวิชำ โดยมีแบบกำรประเมินผลกำรบรรยำยเป็น
รำยบุคคล (บป.๑) ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำส ำหรับนำยทหำรสัญญำบัตร พ.ศ.๒๕๕๕  
   (๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวน/ปรับปรุง/รำยงำนและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ที่แสดงว่ำ รร.ชต.ฯ ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินของ
อำจำรย์ มำทบทวน/ปรับปรุง/รำยงำนและพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่ชัดเจน  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ เท่ำกับ ๓ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๑, ๓ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย และเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ/
ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง/สร้ำงเสริมประสบกำรณ์จริง ต่อจ ำนวนรำยวิชำทั้งหมด  

------------------------------------- เว้นกำรประเมิน ----------------------------------- 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมระบบที่ได้มำตรฐำน 

------------------------------------- เว้นกำรประเมิน ----------------------------------- 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕  ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้   
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง 
(๒) มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่ และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้เอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(๓) มีกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้อื่น ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(๔) มีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้   โดยที่ค่ำเฉลี่ยรวมของผลกำรประเมิน     
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก ๕ คะแนน 
(๕) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำร 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน  
หรือต่ ำกว่ำระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 



๖๐ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑) มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้มอบให้ 
กปค.รร.ชต.ฯ เป็นหน่วยที่รับผิดชอบในกำรรวบรวมข้อมูลพร้อมกับเสนอควำมต้องกำรในกำรจัดหำและซ่อม
บ ำรุงอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ภำยในห้องเรียน  โดยเรียงล ำดับควำมส ำคัญและ
เร่งด่วนเสนอ กบศ.ฯ และ กบ.ฯ ตำมล ำดับ 
  (๒) มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่  และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.) 
ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงห้องประชุมให้เป็นห้องสัมมนำเพ่ิมเติมอีกจ ำนวน ๒ ห้อง จำกเดิมท่ีมีอยู่เพียง ๓ ห้อง ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
กำรเรียนกำรสอน นอกจำกนี้ รร.ชต.ฯ ยังได้จัดหำกระดำนไวบอร์ดเคลื่อนที่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรเรียน
กำรสอน อีกทั้งยังได้จัดกิจกรรมให้กับ นทน. และข้ำรำชกำรร่วมกัน ท ำควำมสะอำดภำยในห้องเรียน/บริเวณ
โดยรอบพ้ืนที่ รร.ชต.ฯ เพ่ือให้มีสภำพแวดล้อมในกำรเรียนดียิ่งขึ้น 
  (๓) มีกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้อื่น ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีกำรพัฒนำแหล่ง
กำรเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ ห้องสมุด กหส.ฯ โดย กหส.ฯ ได้มีกำรพัฒนำระบบห้องสมุด 
ระบบสำรสนเทศให้ทันสมัย โดยน ำคอมพิวเตอร์มำช่วยในกำรบริกำรยืม -คืนหนังสือ และมีกำรเชื่อมโยง
เครือข่ำยข้อมูลกับห้องสมุดสถำบันต่ำง ๆ ภำยใน/นอก ทร. เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถสืบค้นข้อมูลได้   มำกขึ้น 
สะดวก และรวดเร็ว 
  (๔) มีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้  โดยที่ค่ำเฉลี่ยรวมของผลกำร
ประเมิน ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก ๕ คะแนน พบว่ำ ในกำรประเมินผลกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ มีเพียงผลกำรประเมินห้องสมุด กหส.ฯ ซึ่ง กหส.ฯ ได้จัดท ำแบบทดสอบให้นักศึกษำและ นทน. ท ำกำร
ประเมินฯ โดยมีค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมิน เท่ำกับ ๓.๘๓ อยู่ในระดับพึงพอใจมำก 
  (๕) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร พบว่ำ ไม่มีข้อมูล
สนับสนุน ที่แสดงว่ำ รร.ชต.ฯ ได้มีกำรน ำผลประเมินกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ มำใช้ในกำร
พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงไร โดยอำจมีกำรแจ้งผลประเมินหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
และด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ภำยนอกสถำนศึกษำ  
(๑) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
(๒) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(๓) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ 
(๔) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ 
(๕) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร 



๖๑ 
 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ  มี  ๓ ข้อ  มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน

ทั้งหมด ๕ ข้อ รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ ดังนี้ 
     (๑) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้น ำ นทน. ไปเยี่ยมชมแหล่ง
กำรเรียนรู้ด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ในระหว่ำงกำรไปดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศในพ้ืนที่ภำคเหนือและ
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น วัดพระธำตุช่อแฮ จว.แพร่ วัดพระธำตุหริภุญชัย จว.ล ำพูน วัดโพธิสมภร       
จว.อุดรธำนี ปรำสำทหินพิมำย จว.นครรำชสีมำ ปรำสำทพนมรุ้ง ปรำสำทเมืองต่ ำ จว.บุรีรัมย์ 
  (๒) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้น ำ 
นทน. ไปเยี่ยมชมแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในระหว่ำงกำรไป 
ดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศในพ้ืนที่ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ และบริษัท 
ขอนแก่นบริวเวอรี จว.ขอนแก่น แหล่งผลิตน้ ำมันสิริกิติ์ บริษัท ปตท.สผ.จ ำกัด จว.ก ำแพงเพชร ศูนย์ควบคุม    
กำรบินเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 
  (๓) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้น ำ นทน. ไปเยี่ยมชม
แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง ในระหว่ำงกำรไปดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศในพ้ืนที่
ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมำกจำกพระรำชด ำริ 
จว.เชียงใหม่ บริษัท อู่เชิดชัยอุตสำหกรรม จ ำกัด และโรงงำนแปรรูปเนื้อไก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อำหำรจ ำกัด 
(มหำชน) จว.นครรำชสีมำ ตลำดท่ำเสด็จ จว.หนองคำย  
  (๔)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้น ำ นทน.   
ไปเยี่ยมชมแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ ในระหว่ำงกำรไปดูกิจกำรและ
ศึกษำภูมิประเทศในพื้นที่ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น อุทยำนประวัติศำสตร์สุโขทัย จว.สุโขทัย 
พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติบ้ำนเชียง จว.อุดรธำนี ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ ำโขง จว.ขอนแก่น พิพิธภัณฑ์   
กลำงเวียง จว.เชียงใหม่ และสนำมไอ-โมบำย สเตเดียม และช้ำงอินเตอร์เนชั่นแนล  จว.บุรีรัมย์ 
  (๕)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร รร.ชต.ฯ ได้น ำ นทน.ไปเยี่ยมชมแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำน
กิจกำรทหำร ในระหว่ำงกำรไปดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศในพ้ืนที่ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 
กองก ำลังผำเมือง จว.เชียงใหม่ นรข.เขตเชียงรำย และ สน.เรือเชียงแสน จว.เชียงรำย กองบิน ๔ จว.นครสวรรค์ 
นรข.เขตหนองคำย จว.หนองคำย กองก ำลังสุรศักดิ์มนตรี จว.อุดรธำนี กองบิน ๑ จว.นครรำชสีมำ  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ เท่ำกับ ๕  คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 



๖๒ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๙.๙๙ ๓๐ - ๓๙.๙๙ ๔๐ - ๔๙.๙๙ ≥ ๕๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร จ ำนวน ๑๑ โครงกำร/
กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๐  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
วิชำกำร จ ำนวน ๒๙ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๔๙ โครงกำร/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๑๘ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร ๙ ๙ ๑๑ ๒๙ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๕ ๑๔ ๒๐ ๔๙ 
ร้อยละ ๖๐.๐๐ ๖๔.๒๙ ๕๕.๐๐ ๕๙.๑๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๘ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนทั้งหมด  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓.๙๙ ๔ - ๕.๙๙ ๖ - ๗.๙๙ ๘ - ๙.๙๙ ≥ ๑๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน  
๖ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ โครงกำร/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๐๐ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๑๑ โครงกำร/ กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด  
๔๙ โครงกำร/ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๕ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๘ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 



๖๓ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ๓ ๒ ๖ ๑๑ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๕ ๑๔ ๒๐ ๔๙ 
ร้อยละ ๒๐.๐๐ ๑๔.๒๙ ๓๐.๐๐ ๒๒.๔๕ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๙ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๓.๙๙ ๔ - ๕.๙๙ ๖ - ๗.๙๙ ๘ - ๙.๙๙ ≥ ๑๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ จ ำนวน ๓ โครงกำร/
กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ๒๐ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๐๐ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ จ ำนวน ๙ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ๔๙ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๑๘.๓๗ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๙ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ  ๓ ๓ ๓ ๙ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๕ ๑๔ ๒๐ ๔๙ 
ร้อยละ ๒๐.๐๐ ๒๑.๔๓ ๑๕.๐๐ ๑๘.๓๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

         ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
 
 

(A) 

ผลด ำเนินงำน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๓  
ปี 

เฉลี่ย  
๓  
ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 

(A)*(B) 
ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน  

๖.๑ มีกำรบรหิำรหลักสตูร 
ใหทันสมัย และเปนไปตำม
นโยบำยดำนกำรศึกษำ ทร./
กห. 

๓     ๕  ใน ๕   ๕ ๑๕ 
     ๕ ข้อ      

๖.๒ ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจดักำรด้ำนอำจำรย์   

๓     ๓ ใน ๓   ๓ ๙ 
     ๕ ข้อ      

๖.๓ รอยละของรำยวิชำที่ม ี  --------------เว้นกำรประเมิน--------------- 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
หลำกหลำย และเนนผูเรียน 
เปนส ำคัญ/ส่งเสริมทักษะกำร
เรียนรู้ด้วยตนเอง/ สรำงเสริม
ประสบกำรณจริง 

           

๖.๔ กำรวัดและประเมินผล
เป็นไปตำมระบบที่ได้
มำตรฐำน 

 --------------------เว้นกำรประเมิน-------------------- 
           

๖.๕ ควำมพร้อมในกำร
สนับสนุนทรัพยำกร 
กำรเรยีนรู ้

๓     ๔ ใน ๔   ๔ ๑๒ 
     ๕ ข้อ      

๖.๖ แหล่งกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย ภำยนอก
สถำนศึกษำ 

๓      ๕  ใน ๕   ๕ ๑๕ 
     ๕ ข้อ       

๖.๗ รอยละของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรม ดำนกำร 
สงเสริมวิชำกำร 

๒ ๙ ๖๐.๐๐ ๙ ๖๔.๒๙ ๑๑ ๕๕.๐๐ ๒๙ ๕๙.๑๘ ๕ ๑๐ 
 ๑๕  ๑๔  ๒๐  ๔๙    

๖.๘ รอยละของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรม ดำนกำร 
สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

๑ ๓ ๒๐.๐๐ ๒ ๑๔.๒๙ ๖ ๓๐.๐๐ ๑๑ ๒๒.๔๕ ๕ ๕ 
 ๑๕  ๑๔  ๒๐  ๔๙    

๖.๙ รอยละของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรม ดำนกำร 
สงเสริมสุขภำพ 

๑ ๓ ๒๐.๐๐ ๓ ๒๑.๔๓ ๓ ๑๕.๐๐ ๙ ๑๘.๓๗ ๕ ๕ 
 ๑๕  ๑๔  ๒๐  ๔๙    

รวม ๑๖          ๗๑ 
ผลประเมิน ม.๖           ๔.๔๔ 

ระดับคุณภาพ          ดี 
 

 
 
 
 



๖๕ 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ขำดกำรวิเครำะห์แปลผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคล 
 ๒. ไม่มีกำรน ำผลประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวนเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๓. ไม่มีกำรน ำผลประเมินกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรมำพัฒนำปรับปรุง 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ควรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์และวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำพร้อมประวัติ ทั้งในและนอก รร.ชต.ฯ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในกำรประสำนงำนติดต่อ/ประเมินอำจำรย์/ประกอบกำรตัดสินใจในกำรคัดเลือกอำจำรย์ 
 ๒. ควรมีกำรวิเครำะห์ผลประเมินกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนเป็นรำยบุคคล แล้วรำยงำนสรุปผลประเมิน
ให้ ฝวก.ฯ เพื่อแจ้งผลให้อำจำรย์ทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ พร้อมกับกำรน ำผลประเมินกำรสอนของอำจำรย์
มำทบทวน/ปรับปรุง และพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นรูปธรรม 
 ๓. ควรกระตุ้นให้ นทน. เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรประเมินออนไลน์  ที่เกี่ยวกับกำร
ให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกร โดยประเมินให้ครอบคลุมทุกด้ำน และน ำผลประเมินฯ มำพัฒนำปรับปรุงกำร
จัดกำรศึกษำและจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ นทน. 
 ๔. ควรวิเครำะห์และจ ำแนกกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในแต่ละด้ำนให้ชัดเจน และต้องไม่ซ้ ำกัน พร้อมกับ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงกัน (ตบช.ที่ ๖.๗ - ๖.๙) ของแต่ละปีด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๖ฯ 

ตำรำงสรปุผลแหลง่กำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำยภำยนอกสถำนศึกษำของ รร.ชต.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 

ที ่
 

กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทของ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. ถวำยสังฆทำน และฟังบรรยำย

ธรรม ณ วัดโพธิสมภร        
นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๗ พ.ย.๕๗ 
 

จว.อุดรธำน ี      

๒. สักกำระพระธำตุช่อแฮ และ
เยี่ยมชมวัดพระธำตุช่อแฮ  

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 
พวช.๒๗ 

๑๘ ก.พ.๕๘ 
 
๑๘ พ.ค.๕๘ 

จว.แพร่      

๓. ฟังบรรยำยสรุปและเยี่ยมชม
อุทยำนประวัติศำสตร์สโุขทัย 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๙ ก.พ.๕๘ จว.สุโขทัย 
 

     

๔. สักกำระพระธำตหุริภญุชัย และ
เยี่ยมชมวัดพระธำตหุรภิุญชัย 

พวช.๒๗ ๑๔ พ.ค.๕๘ จว.ล ำพูน      

๕. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
เขื่อนอุบลรัตน ์

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 
พวช.๒๗ 

๑๘ พ.ย.๕๗ 
 
๒๐ ก.ค.๕๘ 

จว.ขอนแก่น      

๖. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๙ พ.ย.๕๗ จว.ขอนแก่น      

๗. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
ศูนย์ควบคุมกำรบินเชียงใหม ่

พวช.๒๗ ๑๕ พ.ค.๕๘ จว.เชียงใหม ่      

๘. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
แหล่งผลิตน้ ำมันสิริกติิ์ บริษัท 
ปตท.สผ.จ ำกัด 

พวช.๒๗ ๒๐ พ.ค.๕๘ จว.ก ำแพงเพชร      

๙. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วย 
ฮ่องไคร้ อันเนื่องมำกจำก 
พระรำชด ำร ิ

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๒๐ พ.ย.๕๗ จว.เชียงใหม ่      

๑๐. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
บริษัท อู่เชิดชัยอุตสำหกรรม 
จ ำกัด 

พวช.๒๗ ๒๒ ก.ค.๕๘ จว.นครรำชสีมำ      

๑๑. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
โรงงำนแปรรูปเนื้อไก่ บริษัท 
เจริญโภคภัณฑ์อำหำร จ ำกดั 
(มหำชน) 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๒๐ พ.ย.๕๗ จว.นครรำชสีมำ      

๑๒. เยี่ยมชมตลำดท่ำเสด็จ  นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 
พวช.๒๗ 

๑๖ พ.ย.๕๗ 
 
๑๘ ก.ค.๕๘ 

จว.หนองคำย      

 
 
 
 



๖๗ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๖ฯ 

ตำรำงสรปุผลแหลง่กำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำยภำยนอกสถำนศึกษำของ รร.ชต.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 
 

ที ่
 

กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทของ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๓. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม

พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำต ิ
บ้ำนเชียง     

พวช.๒๗ ๑๙ ก.ค.๕๘ จว.อุดรธำน ี      

๑๔. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคม 
ลุ่มน้ ำโขง 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๘ พ.ย.๕๗ จว.ขอนแก่น      

๑๕. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม 
พิพิธภัณฑ์กลำงเวียง 

พวช.๒๗ ๑๖ พ.ค.๕๘ จว.เชียงใหม ่      

๑๖. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
ปรำสำทหินพิมำย 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๒๑ พ.ย.๕๗ จว.นครรำชสีมำ      

๑๗. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
ปรำสำทพนมรุ้ง และปรำสำท 
เมืองต่ ำ 

พวช.๒๗ ๒๓ ก.ค.๕๘ จว.บุรีรัมย ์
 

     

๑๘. เยี่ยมสนำมไอ-โมบำย สเตเดียม  
และช้ำงอินเตอรเ์นช่ันแนล       

พวช.๒๗ ๒๓ ก.ค.๕๘ จว.บุรีรัมย ์
 

     

๑๙. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม 
กองก ำลังผำเมือง 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๔ ก.พ.๕๘ จว.เชียงใหม ่      

๒๐. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
นรข.เขตเชียงรำย และ  
สน.เรือเชียงแสน 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 
พวช.๒๗ 

๑๗ ก.พ.๕๘ 
 
๑๕ พ.ค.๕๘ 

จว.เชียงรำย      

๒๑. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
กองบิน ๔ 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๒๐ ก.พ.๕๘ จว.นครสวรรค ์      

๒๒. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
นรข.เขตหนองคำย 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 
พวช.๒๗ 

๑๖ พ.ย.๕๗ 
 
๑๘ ก.ค.๕๘ 

จว.หนองคำย      

๒๓. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
กองก ำลังสุรศักดิม์นตร ี

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๗ พ.ย.๕๗ 
 

จว.อุดรธำน ี      

๒๔. ฟังบรรยำยสรุป และเยีย่มชม
กองบิน ๑                   

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๒๑ พ.ย.๕๗ จว.นครรำชสีมำ       

 รวมทั้งหมด ๒๔ กิจกรรม   รวม ๕ ๔ ๔ ๕ ๖ 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ - ๖.๙ฯ 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.ชต.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 

ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๑. กำรอบรมภำษำอังกฤษ เพื่อกำร

พัฒนำทักษะให้ นทน.สำมำรถ
น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

 ก.พ.๕๘ ห้องเรียนรวม 
นว. 

   

๒. กำรฝึกอบรมแนวทำงกำร
ปฏิบัติกำรทำงเรือพื้นฐำน 

นว.๖๕ ธ.ค.๕๗ - 
ก.พ.๕๘ 

ห้องเรียนรวม 
นว. 

   

๓. บรรยำยพิเศษ เรื่อง กำรถ่ำยทอด
ควำมคิดสู่บทควำมทำงวิชำกำร 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๗ ม.ค.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๔. บรรยำยพิเศษ เรื่อง กำรจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์และแผนฏิบัติรำชกำร
ของ ทร. 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๒๗ มี.ค.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๕. บรรยำยพิเศษ เรื่อง กำรพัฒนำ
ก ำลังรบทำงเรือภำยใต้สถำนกำรณ์
โลกและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๒๐ ก.พ.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๖. บรรยำยพิเศษ เรื่อง บทบำท
สื่อมวลชนต่อกองทัพเรือ 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๙ ธ.ค.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๗. บรรยำยพิเศษเ รื่อง บทบำท ทร. 
ในกำรปรำบรำมโจรสลัดอ่ำวเอเดน 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๒๐ มี.ค.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๘. บรรยำยพิเศษเรื่อง กำรพัฒนำทุน
มนุษย์ 

พวช.๒๗ ๒๔ พ.ค.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๙. กำรบรรยำยพิเศษ เรื่อง กำรพัฒนำ 
กองทัพและก ำลังของ ทร. 

พวช.๒๗ ๒๒ มิ.ย.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๑๐. ฟังบรรยำยสรุปและเยี่ยมชมเขื่อน
อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น  

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 
พวช.๒๗ 

๑๘ พ.ย.๕๗ 
 
๑๘ ก.ค.๕๘ 

จว.ขอนแก่น    

๑๑. ฟังบรรยำยสรุป และเยี่ยมชม 
ศูนย์ควบคุมกำรบินเชียงใหม่  

พวช.๒๗ ๑๕ พ.ค.๕๘ จว.เชียงใหม่    

๑๒. บรรยำยพิเศษ เรื่อง ค ำสอนพ่อและ
หลักกำรทรงงำน 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑ ธ.ค.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๑๓. บรรยำยพิเศษ เรื่องคุณธรรมและ
จริยธรรมส ำหรับผู้บริหำร ครั้งที่ ๒  

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๑๔. ถวำยสังฆทำน และฟังบรรยำย
ธรรม ณ วัดโพธิสมภรณ์       

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๑๗ พ.ย.๕๗ 
 

จว.อุดรธำน ี    

๑๕. ถวำยสังฆทำน และฟังบรรยำย
ธรรม ณ วัดเจ็ดยอดพระ 
อำรำมหลวง 

พวช.๒๗ ๑๗ พ.ค.๕๘ จว.เชียงรำย 
 

   

 



๖๙ 
 

 
ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 

ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ - ๖.๙ฯ 
ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.ชต.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 

 

ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๑๖. สักกำระพระธำตุช่อแฮ  

และเยี่ยมชมวัดพระธำตุช่อแฮ 
พระอำรำมหลวง 

นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 
พวช.๒๗ 

๑๘ ก.พ.๕๘ 
 
๑๘ พ.ค.๕๘ 

จว.แพร่    

๑๗. สักกำระพระธำตหุริภญุชัย และ
เยี่ยมชมวัดพระธำตหุรภิุญชัย
วรมหำวิหำร 

พวช.๒๗ ๑๔ พ.ค.๕๘ จว.ล ำพูน    

๑๘. แข่งขันกีฬำภำยใน ยศ.ทร. นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๒๔ ธ.ค.๕๗ ยศ.ทร.    

๑๙. แข่งขันฟุตบอล ยศ.ทร. นว.๖๕ และ 
ทป.๓๘ 

๙ มี.ค.๕๘ ยศ.ทร.    

๒๐. แข่งขันฟุตบอล ยศ.คลับ กับ นทน.
หลักสูตรต่ำง ๆ  

พวช.๒๗ ๓๐ พ.ค.๕๘ ยศ.ทร.    

 รวมทั้งหมด ๒๐ กิจกรรม    ๑๑ 
กิจกรรม 

๖ 
กิจกรรรม 

๓
กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

มาตรฐานที่ ๗  การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน  
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน 
(๒)  มีหน่วยงำน คณะกรรมกำร และบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ 
(๓)  มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำ ให้กำรสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ 
(๔)  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 
(๕)  มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรเป็น
ประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง  เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
(๖)  สถำบันส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร 
(๗)  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เป็นรำยงำน
ประเมินคุณภำพ และมีกำรรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จนถึง ทร.และกองทัพ  
(๘) มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับระหว่ำงอ่ืน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
(๙)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบสำมปี 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ มี ๗ - ๘ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๘ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๙ ข้อ ดังนี้ 
  (๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน พบว่ำ ในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับ
สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ที่จัดท ำโดย กปภ.ยศ.ทร. นั้น มีวิธีกำรปฏิบัติในกำรจัดท ำ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือให้สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง 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 ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำง
ด ำเนินงำน และที่ได้มีกำรประชุมทบทวนและพิจำรณำควำมเหมำะสม มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน      
ในคู่มือฯ ดังกล่ำว เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๗ ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและ ฝวก.ฯ 
ยิ่งขึ้น โดยได้รับกำรอนุมัติจำก จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๗ พ.ย.๕๗ 
  (๒)  มีหน่วยงำน คณะกรรมกำร และบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ พบว่ำ 
รร.ชต.ฯ  มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรประกันและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในของสถำนศึกษำอย่ำงชัดเจน ตำมค ำสั่ง รร.ชต.ฯ ที่ ๖/๒๕๕๗ ลง ๑๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชต.ฯ โดยก ำหนดรำยชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละมำตรฐำน เพ่ือรับผิดชอบในกำร
จัดเก็บ รวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้อง ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำร  
ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลำในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
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  (๓) มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำให้กำรสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และก ำหนดหน้ำที่ ผู้รับผิดชอบตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้        
ตำมค ำสั่ง รร.ชต.ฯ ที่ ๖/๒๕๕๗ ลง ๑๒ ต.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชต.ฯ 
พร้อมทั้งมีหน่วยสนับสนุนต่ำง ๆ ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ได้แก่ ๑) ฝวก.ฯ พิจำรณำจัดอำจำรย์ผู้สอน ปรับปรุงสำระหลักสูตร จัดท ำเอกสำรประกอบกำรเรียน รวมทั้ง
จัดกำรบรรยำยพิเศษเพ่ือเสริมควำมรู้ให้กับ นทน.หลักสูตรต่ำง ๆ ของ รร.ชต.ฯ ๒) ศยร.ฯ สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ 
และเครื่องฝึกจ ำลองยุทธ์ NWS 980 ส ำหรับกำรฝึกยุทธกีฬำ ของหลักสูตรพรรคนำวิน  ๓) กบศ.ฯ จัดเตรียม
และให้กำรสนับสนุนเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องช่วยกำรศึกษำ และกำรท ำบัตรประจ ำตัวของ นทน. ๔) กอง สน.ฯ 
สนับสนุนเจ้ำหน้ำที่และอุปกรณ์สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ ระหว่ำงหลักสูตรพรรคนำวินกับหลักสูตร
ทั่วไป รวมทั้งจัดเตรียมและดูแลที่พักให้กับ นทน.หลักสูตรต่ำง ๆ ของ รร.ชต.ฯ   
  (๔)  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ชต.ฯ ด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้ต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของ
กองทัพ ภำรกิจ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ เป็นไปตำมคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศึกษำ
ในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง พ.ศ.๒๕๕๕ และตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมิน เพ่ือกำรประเมิน
คุณภำพภำยในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและหน่วยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ที่ปรับปรุงโดย
คณะท ำงำนทบทวน มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมิน เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๗  และ จก.ยศ.ทร. ได้อนุมัติ
เมื่อ ๗ พ.ย.๕๗ ท ำให้ ตัวบ่งชี้ต่ำง ๆ  มีควำมสอดคล้องกับภำรกิจ บริบท และเอกลักษณ์ของ รร.ชต.ฯ มำกขึ้น    
โดยได้รับกำรยกเว้นกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ในมำตรฐำนที่ ๑  มำตรฐำนที่ ๒  ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ในมำตรฐำนที่ ๓  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ในมำตรฐำนที่ ๕   และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ - ๖.๔ ในมำตรฐำนที่ ๖  
  (๕)  มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำร
เป็นประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
เกี่ยวกับกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ  
  (๖) สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร พบว่ำ  รร.ชต.ฯ มีกำร
ประชุมประจ ำเดือนของหน่วย โดย ผบ.รร.ชต.ฯ ก ำหนดให้มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้คณะท ำงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชต.ฯ ชี้แจงกำรด ำเนินกำร รวมทั้งให้ควำมรู้เแก่
ข้ำรำชกำร รร.ชต.ฯ ให้เข้ำใจถึงควำมส ำคัญและกำรปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดส่งข้ำรำชกำร คือ 
น.อ.ปฐมพงษ์ อินต๊ะแสน รอง ผบ.รร.ชต.ฯ เข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นผู้ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำบันกำรศึกษำของกองทัพ ประจ ำปี งป.๕๘  ซึ่งผ่ำนเกณฑ์กำรอบรมตำม
มำตรฐำน และได้รับใบประกำศรับรองเป็นผู้ประเมินจำกสถำบันวิชำกำรป้องกันประเทศ  และจัดส่งผู้แทนเข้ำ
รับฟังกำรบรรยำยที่ กปภ.ฯ จัดบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมิน เพ่ือกำร
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและหน่วยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ที่ปรับปรุงใหม่ 
เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. 
    (๗)  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เป็น
รำยงำนประเมินคุณภำพ และมีกำรรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จนถึง ทร. และกองทัพ พบว่ำ 
รร.ชต.ฯ มีกำรรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เสนอ ยศ.ทร. (ผ่ำน กปภ.ฯ) เพ่ือเสนอ ทร. 
(ผ่ำน กพ.ทร.) และกองทัพ (ผ่ำน สปท.) ทรำบตำมล ำดับชั้น  
    (๘)  มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำอ่ืน และ           
มีกิจกรรมร่วมกัน พบว่ำ รร.ชต.ฯ  ได้จัดผู้แทนเข้ำรับกำรบรรยำยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้ำนกำร
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ด ำเนินงำนกับ วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ ฝวก.ฯ ที่ กปภ.ฯ จัดบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์กำรประเมิน เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและหน่วยสนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำ ที่มีกำรปรับปรุงใหม่ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. 
    (๙)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สำมปี พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในครั้งล่ำสุด เมื่อ ๑๒ - ๑๔ มี.ค.๕๗  จำก
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง ประจ ำปี งป.๕๗  
(ประเมินผลกำรด ำเนินงำนของปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖)  โดยมีผลกำรประเมินในระดับสถำบันเท่ำกับ ๔.๔๕ ตรงกับ
ระดับคุณภำพด ี 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๙ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๘ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔ และ 

๖ - ๙) 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)   ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
(๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็น
ประจ ำทุกปี  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในหรือภำยนอก ไปจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ 
(๔)  มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยใน
และภำยนอก 
(๕)  มีหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดยตนเอง 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๒ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้
เป็นประจ ำทุกปี  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ชต.ฯ ประกอบด้วยหน่วยย่อย    
๓ หน่วย คือ กองบังคับกำร กองกำรปกครอง และกองกำรศึกษำ ซึ่งทั้ง ๓ กอง ไม่ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน



๗๓ 
 

ตนเอง และเสนอควำมเห็นชอบจำก ผบ.รร.ชต.ฯ มีแต่เพียงกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองฉบับสถำบัน
เท่ำนั้น  
  (๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในหรือภำยนอก ไปจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก รร.ชต.ฯ ยังไม่มี
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
  (๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก รร.ชต.ฯ ยังไม่มีแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ  
  (๔)  มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและภำยนอก พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้น ำมำตรฐำนที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย 
เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยกำรให้ นทน.เข้ำฟังกำรบรรยำยพิเศษ จำกผู้บรรยำยที่มี
ประสบกำรณ์ ควำมรู้ เพ่ือให้ นทน.ได้รับควำมรู้เพ่ิมเติมจำกกำรเรียนในสำระหลักสูตร ซึ่งจัดโดย ฝวก.ฯ จ ำนวน    
๘ ครั้ง ได้จัดท ำโครงกำรเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้แก่ นทน. เช่น โครงกำร English for Line officers 
Course และโครงกำรฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำรทำงเรือขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตรพรรคนำวิน  และใน      
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยนอกสถำนที่  ได้น ำ นทน. ไปดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศภำคเหนือ
และภำคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ในส่วนของกำรบริหำรของสถำนศึกษำนั้น ไม่พบ
แผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ แต่จำกกำรสัมภำษณ์ ผบ.รร.ชต.ฯ ได้มีกำรปรับปรุงห้องสัมมนำให้เพียงพอ
ต่อจ ำนวน นทน. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
  (๕)  มีหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้   
โดยตนเอง พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีหน่วยสนับสนุนกำรศึกษำ 
   - ฝวก.ฯ สนับสนุนอำจำรย์ ต ำรำ เอกสำรประกอบกำรเรียน   
   - กบ.ฯ เป็นหน่วยรวบรวมควำมต้องกำร งป. กำรเสนอขออนุมัติ งป. กำรจัดหำ  
       - ศยร.ฯ สนับสนุนผลงำนวิจัย กำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร เป็นเอกสำรประกอบกำรเรียน
เพ่ิมเติม สนับสนุนอำจำย์ช่วยสอนในหลักสูตรต่ำง ๆ ตลอดจนสนับสนุนกำรฝึกปฏิบัติของ นทน.  

  - กบศ.ฯ สนับสนุนเครื่องช่วยกำรศึกษำและระบบสำรสนเทศ และให้กำรสนับสนุนกำรจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรศึกษำ สนับสนุนกำรปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ จัดท ำโปรแกรมประเมินคุณลักษณะส่วน
บุคคล ประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประเมินควำมพึงพอใจทรัพยำกรกำรเรียนรู้   
  - กหส.ฯ สนับสนุนเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงข้อมูลทำงวิชำกำร กำรบริกำรยืมหนังสือจำกห้องสมุด
ของมหำวิทยำลัยมหิดล  

  - กอง สน.ฯ จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรซ่อมบ ำรุงและรักษำควำม
สะอำดอำคำร สถำนที ่ 

  - กปภ.ฯ จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ บรรยำยให้ควำมรู้งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กับ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ เท่ำกับ ๒ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๒ ข้อ 
(มีข้อ ๔ และ ๕ ) 



๗๔ 
 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)   ๒ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรับรองโดยหน่วยต้นสังกัด  

 เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ใช้ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยต้นสังกัดตำมค่ำเฉลี่ยที่ได้ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรับรองโดยหน่วยต้นสังกัด โดย
ได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ จำกคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เมื่อ ๑๑ - ๑๓ มี.ค.๕๗ มีผลประเมินคุณภำพภำยใน เท่ำกับ ๔.๔๕ 
ตรงกับระดับคุณภำพดี 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.ชต.ฯ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
รับรองโดยหน่วยต้นสังกัด โดยได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
จำกคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๔๕ ตรงกับระดับคุณภำพดี  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ เท่ำกับ ๔.๔๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรับรอง 
โดยหน่วยต้นสังกัด  

๔.๔๕ - - ๔.๔๕ 

ผลเฉลี่ย    ๔.๔๕ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๔.๔๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
(A) 

ผลด ำเนินงำน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๓  
ปี 

เฉลี่ย  
๓  
ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 

(A)*(B) 
ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน  

๗.๑  ระบบและกลไกกำร
ประกันคณุภำพภำยใน 

๕     ๘ ใน ๔   ๔ ๒๐ 
     ๙ ข้อ      

๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
จำกผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

๓     ๒ ใน ๒   ๒ ๖ 
     ๕ ข้อ      

๗.๓ ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

๒  ๔.๔๕  -  - ๔.๔๕ ๔.๔๕ ๔.๔๕ ๘.๙๐ 
           

รวม ๑๐          ๓๔.๙๐ 
ผลประเมิน ม.๗           ๓.๔๙ 

ระดับคุณภาพ          พอใช ้
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗   
ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑.  ไม่มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำร
เป็นประจ ำ  
 ๒.  ไม่มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนย่อย และกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นของ
ทุกหน่วยงำนย่อยภำยใน รร.ชต.ฯ 
  ๓.  ไม่มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในหรือภำยนอก ไปจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่๗  
 ๑.  ควรน ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ อันได้แก่ กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรตรวจสอบ 
กำรประเมิน และกำรปรับปรุง มำด ำเนินกำรในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ เช่น กำรบริหำรงบประมำณ       
กำรบริหำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรสถำนที่ เป็นต้น 
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 ๒.  ควรให้กองบังคับกำร กองกำรปกครอง และกองกำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
หน่วยตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ตนรับผิดชอบ แล้วรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
 ๓. ควรให้ควำมรู้กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้แก่บุคลำกรของ รร.ชต.ฯ และน ำ
ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของ ยศ.ทร. รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ไปเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๔. ผู้บริหำรตำมล ำดับชั้นควรก ำกับกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนย่อยอย่ำงใกล้ชิด    
ให้เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่ง รร.ชต.ฯ ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รร.ชต.ฯ  
 ๕. ควรให้บุคลำกรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเป็นรำยบุคคลและแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง และกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management)  
 ๖.  ในกำรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในรำยงำนประเมินตนเองของ รร.ชต.ฯ ควรจัดท ำตำม
รูปแบบ/แบบกรอกข้อมูลที่ก ำหนดในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ และตรวจสอบควำมถูกต้องและควำม
เชื่อมโยงของข้อมูลของแต่ละปี 
 - กรณีตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ควรกรอกข้อมูลในตำรำงสรุปผลประเมิน ในปีกำรศึกษำปัจจุบันเพียง       
ปีเดียว  
 - กรณีตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ กรอกข้อมูลย้อนหลังให้ครบทั้ง ๓ ปี   
 ๗.  กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ควรเริ่มจำกกำรศึกษำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินให้เข้ำใจ 
รวบรวมข้อมูล/หลักฐำน หรือจัดท ำเอกสำรเพิ่มเติมให้ครบ  น ำข้อมูลที่มีมำกรอกข้อมูลในแบบกรอกข้อมูลตำม
แบบที่ก ำหนดในคู่มือฯ วิเครำะห์และสรุปข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด น ำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ประเมินในระดับใด  รวมทั้งอธิบำยว่ำได้น ำผลประเมินในปี/ครั้งที่ผ่ำนมำ มำด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงไร พร้อมจัดเก็บเอกสำรไว้อ้ำงอิง 
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ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เรื่องที่ (๑) ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ (เน้นคุณภำพผู้เรียน) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือสภำกำรศึกษำ 
(๒) มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
(๓)  กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำ และนักศึกษำ/นทน. โดยอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 
(๔)  ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
(๕)  ผลกำรพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมอัตลักษณ์ (ค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ≥ ๔.๐๐ จำกคะแนน
เต็ม ๕)  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เรื่องที่ ๑ โครงการ English for Line Officers Course (ENG for LOC) 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้ก ำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “ผู้น ำกำรรบ และฝ่ำย
อ ำนวยกำรระดับยุทธวิธี” โดย รร.ชต.ฯ มีกำรจัดท ำโครงกำร English for Line Officers Course เพ่ือ
ตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของ รร.ชต.ฯ และด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์พิจำรณำ ไดจ้ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด 
๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือสภำกำรศึกษำ พบว่ำ 
รร.ชต.ฯ  ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ฯ โดยอ ำนวยกำรฝึกและศึกษำวิชำกำร
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ทหำรเรือในด้ำนยุทธวิธี และกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรและวิชำอ่ืน ๆ อันจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของ
นำยทหำรเรือฯลฯ ประกอบกับ ทร. ได้มอบหมำยให้สถำนศึกษำต่ำง ๆ ใน ทร. สร้ำงแรงบันดำลใจ ชี้แจง แนะน ำ
ให้ นทน. เห็นควำมส ำคัญของภำษำอังกฤษที่จะมีต่อกำรเป็นผู้น ำและฝ่ำยอ ำนวยกำรระดับบุทธวิธี เช่น กำรฝึก
ร่วม/ผสมกับมิตรประเทศ กำรแถลงแผนเป็นภำษำอังกฤษให้กับผู้บังคับบัญชำฯ จึงได้จัดท ำโครงกำร English for 
Line Officers Course ซึ่งมุ่งเน้นเฉพำะ นทน.หลักสูตรพรรคนำวิน (นว.) ส่วน นทน.หลักสูตรทั่วไป (ทป.) และ 
นทน.หลักสูตรเพ่ิมวิชำ (พวช.) ได้มีกำรบรรจุภำษำอังกฤษไว้ในสำระหลักสูตรด้วยแล้ว โดยมีวิธีกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดให้มีกำรบรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติ รวมทั้งจัดให้มีกำรฝึกอบรมภำษำอังกฤษ (Book 
Quiz) Vol 13 - 18 จ ำนวน ๑๐ ชั่วโมง และฝึกอบรมเกี่ยวกับ Military Term และ English for Communication 
จ ำนวน ๑๒ ชั่วโมง เพ่ือให้ นทน. ได้มีกำรพัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำอังกฤษส ำหรับ 
นทน. มุ่งเน้นให้ นทน. มีพ้ืนฐำนควำมรู้ในกำรใช้ศัพท์ทำงทหำรที่ถูกต้อง มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ
บรรยำยเป็นภำษำอังกฤษ และมีพ้ืนฐำนในกำรเขียนภำษำอังกฤษในระดับที่ใช้ปฏิบัติงำนและสื่อสำรได้จริง โดยที่ 
นทน. ต้องมีทักษะในกำรแนะน ำตนเองเป็นภำษำอังกฤษ (Self Introduction) สำมำรถแถลงแผนเป็น
ภำษำอังกฤษให้กับผู้บังคับบัญชำ มีควำมรู้รอบตัวในแวดวงด้ำนกำรทหำร (Military News) และมีทักษะในกำร
เขียน Biographical Data เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นผู้น ำกำรรบ และฝ่ำยอ ำนวยกำรระดับยุทธวิธีได้  จึงนับได้ว่ำ
โครงกำร English for Line Officers Course มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ ซึ่งโครงกำรฯ ดังกล่ำวได้เสนอให้สภำ
กำรศึกษำ ยศ.ทร. ให้ควำมเห็นชอบ และได้รับกำรอนุมัติโดยประธำนสภำกำรศึกษำ และ จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๒๒ 
มิ.ย.๕๕ 
  (๒)  มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ 
โครงกำร English for Line Officers Course มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วม ซึ่งมี นทน.นว. และบุคลำกร
ภำยใน รร.ชต.ฯ ทุกคน ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และต่อเนื่อง 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีค่ำมำกกว่ำที่ก ำหนด (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐) โดยที่บุคลำกรภำยใน รร.ชต.ฯ มีส่วนร่วมใน
กำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงกำร English for Line Officers Course ในกำรเตรียมกำร   
ในทุก ๆ ด้ำน ให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ นทน.นว. ได้ฝึกปฏิบัติ เช่น กำรจัดให้มีกำร
บรรยำย กำรจัดให้ นทน.นว. ได้มีกำรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น กำรฝึกแนะน ำตนเองเป็นภำษำอังกฤษทุกคน 
กำรจัดแบ่งกลุ่ม นทน. เพื่อท ำกำรฝึกกำรบรรยำยสรุปทำงทหำรเป็นภำษำอังกฤษ ตำมตำรำงกำรเรียน English 
for Line Officers Course ตำมห้วงวัน-เวลำ และหัวข้อกำรสอนที่ก ำหนดอย่ำงชัดเจน   
  (๓)  กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำ และนักศึกษำ/นทน. โดยอยู่ในระดับดี       
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้จัดท ำแบบสอบถำม เรื่องควำมพึงพอใจของก ำลังพล โครงกำร 
English for Line Officers Course โดยมีหัวข้อสอบถำม ๕ หัวข้อ คือ ๑) เนื้อหำมีควำมเหมำะสมกับควำม
ต้องกำร ๒) ช่วงระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  ๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน  ๔) ผู้บรรยำย  และ      
๕) สถำนที่ในกำรบรรยำย และได้แจกจ่ำยแบบสอบถำมให้เฉพำะ นทน.นว. ท ำกำรประเมินฯ จ ำนวน ๖๐ ฉบับ 
ได้รับกลับคืนมำจ ำนวน ๖๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลประเมินควำมพึงพอใจของ นทน.นว. ที่มีต่อ
โครงกำรฯ อยู่ในระดับดขีึ้นไป (≥ ๓.๕๑) ทั้ง ๖๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำร้อยละ ๘๐ 
  (๔)  ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม พบว่ำ โครงกำร English for Line Officers 
Course มีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำอังกฤษส ำหรับ นทน. 
โดยมุ่งเน้นให้ นทน. มีพ้ืนฐำนควำมรู้ในกำรใช้ศัพท์ทำงทหำรที่ถูกต้อง มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรและ



๗๙ 
 

บรรยำยเป็นภำษำอังกฤษ และมีพ้ืนฐำนในกำรเขียนภำษำอังกฤษในระดับที่ใช้ปฏิบัติงำนและสื่ อสำรได้จริง    
ซึ่งผลประเมินควำมพึงพอใจของ นทน.นว. ที่มีต่อโครงกำร English for Line Officers Course อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
(≥ ๓.๕๑) มีจ ำนวน ๖๐ นำย จำกจ ำนวน นทน.นว. ทั้งหมดที่ตอบแบบประเมินกลับมำ จ ำนวน ๖๐ นำย      
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำร้อยละ ๘๐ และมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม เท่ำกับ 
๔.๖๖ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด จึงนับได้ว่ำโครงกำร English for Line Officers Course มีผลกำร
ด ำเนินงำนบรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และสะท้อนให้เห็นถึง
ผลกำรด ำเนินโครงกำร English for Line Officers Course ที่แสดงให้เห็นว่ำ นทน.นว. มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ 
และประสบกำรณ์ สำมำรถปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนได้ ท ำให้ ทร. มีก ำลังพลที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนในระดับยุทธวิธี
และหัวหน้ำแผนกได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงนับได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำร English for Line Officers Course 
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
  (๕)  ผลกำรพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมอัตลักษณ์ (ค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ≥ ๔.๐๐ จำก
คะแนนเต็ม ๕ พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หลักสูตรพรรคนำวิน (นว.) 
รุ่น ๖๔ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งประกอบด้วย ๕ ด้ำน คือ ๑) ด้ำนควำมรู้ ๒) ด้ำนสังคม ๓) ด้ำนภำวะผู้น ำ  
๔) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน และ ๕) ด้ำนกำรบริหำรงำน มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๕๖ ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำ
เกณฑ์ที่ก ำหนด (ค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ≥ ๔.๐๐ จำกคะแนนเต็ม ๕) แสดงให้เห็นว่ำผลกำร
พัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมอัตลักษณ์ บรรลุตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๑) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล (เรื่องที่ ๑) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เรื่องที่ (๒) ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นหรือจุดเด่นของสถำนศึกษำ ที่ส่งผลสะท้อนควำมเป็น
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ (ชูจุดเด่นของสถำนศึกษำ) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น  จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของ
สถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือสภำกำรศึกษำ 
(๒) มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
(๓) กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำ และนักศึกษำ/นทน. โดยอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 
(๔) ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ และมีผลกระทบ      
ที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
(๕) สถำนศึกษำมีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด และได้รับกำรยอมรับใน
ระดับกองทัพ หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๘๐ 
 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เรื่องที่ ๒ โครงการการฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติการทางเรือพื้นฐานส าหรับหลักสูตรพรรคนาวิน  
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้ก ำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “สถำบันที่ให้กำรศึกษำแก่
นำยทหำรเรือชั้นสัญญำบัตรชั้นยศ ร.อ. - น.ต. ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรรบระดับยุทธวิธี และกำร
ท ำงำนเป็นทีมในระดับหมู่เรือ และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรเขียนหนังสือรำชกำร” โดย รร.ชต.ฯ มีกำรจัดท ำ
โครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำรทำงเรือพ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตรพรรคนำวิน เพ่ือตอบสนองต่อเอกลักษณ์
ของ รร.ชต.ฯ และด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำ ไดจ้ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของ
สถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ และสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ พบว่ำ รร.ชต.ฯ 
ได้ก ำหนด  กลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ                 
โดยอ ำนวยกำรฝึกและศึกษำวิชำกำรทหำรเรือในด้ำนยุทธวิธี และกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรและวิชำอ่ืน ๆ       
อันจ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของนำยทหำรเรือพรรคนำวิน พรรคกลิน และฝ่ำยอ ำนวยกำร ซึ่งจะเป็นกำร
เพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิด เขียน พูด กำรวำงแผนในกำรปฏิบัติงำนที่เป็นระบบฯลฯ จึงได้จัดท ำ
โครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำรทำงเรือพ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตรพรรคนำวิน ซึ่งมุ่งเน้นกำรฝึกอบรม
เฉพำะ นทน.หลักสูตรพรรคนำวิน (นว.) โดยมีวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ซึ่งได้จัดให้มีกำร
บรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติในกำรบรรยำยสรุปตำมบ่งกำรที่ได้รับ เพ่ือทบทวนและปรับพื้นฐำนของ นทน.นว. ที่
มีควำมแตกต่ำงกันในสำขำงำนของตนเอง ให้ได้รับควำมรู้พื้นฐำนใกล้เคียงกัน สร้ำงแนวควำมคิดในกำรใช้ก ำลัง
ปฏิบัติกำรทำงเรือ ให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนทำงเรือ และกำรจัดกำรควบคุมบังคับบัญชำก ำลัง
ทำงเรือ ส ำหรับปฏิบัติกำรในสำขำต่ำง ๆ รวมถึงกำรปฏิบัติกำรร่วมกับก ำลังทหำรอ่ืน ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
โดยที่ นทน.นว. ต้องศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองและน ำเสนอแลกเปลี่ยนควำมรู้และประสบกำรณ์ระหว่ำงอำจำรย์/
ผู้เชี่ยวชำญตำมสำขำกับ นทน.นว. จึงนับว่ำ โครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำรทำงเรือพ้ืนฐำนส ำหรับ
หลักสูตรพรรคนำวิน มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับ จุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะของสถำนศึกษำ ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวได้เสนอให้ สภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. ให้ควำมเห็นชอบ และได้รับกำร
อนุมัติโดยประธำนสภำกำรศึกษำ และ จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ 
  (๒)  มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ 
โครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำรทำงเรือพ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตรพรรคนำวิน  มีกำรสร้ำงระบบกำร        
มีส่วนร่วม ซึ่ง นทน.นว. รวมทั้งบุคลำกรภำยใน รร.ชต.ฯ ทุกคน ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนด
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำที่ก ำหนด (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐) โดยที่
บุคลำกรภำยใน รร.ชต.ฯ มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำม โครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวน
ปฏิบัติกำรทำงเรือพ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตรพรรคนำวิน ในกำรเตรียมกำรในทุก ๆ ด้ำน ให้มีควำมพร้อมส ำหรับ
กำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ นทน.นว. ได้ฝึกปฏิบัติ เช่น กำรจัดให้มีกำรบรรยำย กำรจัดท ำเอกสำรงำนมอบให้ 
นทน.นว. ได้มีกำรฝึกปฏิบัติและศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง และน ำผลงำนเสนอแลกเปลี่ยนควำมรู้ ข้อคิดเห็น
ระหว่ำง นทน.นว. กับคณะอำจำรย์ผู้มีประสบกำรณ์ ซึ่งจะเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำที่ถูกต้อง ตำมห้วงวัน - เวลำ และ
หัวข้อกำรสอนที่ก ำหนดอย่ำงชัดเจน      
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  (๓)  กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำ และนักศึกษำ/นทน. โดยอยู่ในระดับดี          
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ  รร.ชต.ฯ ได้จัดท ำแบบสอบถำม เรื่องควำมพึงพอใจของก ำลังพลที่มีต่อโครงกำร       
กำรฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำรทำงเรือพ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตรพรรคนำวิน โดยมีหัวข้อสอบถำม ๕ หัวข้อ คือ 
๑) เนื้อหำมีควำมเหมำะสมกับควำมต้องกำร  ๒) ช่วงระยะเวลำในกำรฝึกอบรม  ๓) เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรเรียนกำรสอน ๔) ผู้บรรยำย และ ๕) สถำนที่ในกำรบรรยำย และได้แจกจ่ำยแบบสอบถำมให้ นทน.นว.      
ท ำกำรประเมินฯ จ ำนวน ๖๐ ฉบับ ได้รับกลับคืนมำจ ำนวน ๖๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีผลประเมินควำม
พึงพอใจของ นทน.นว. ที่มีต่อโครงกำรฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑) ทั้ง ๖๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมี
ค่ำมำกกว่ำร้อยละ ๘๐ 
  (๔)  ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ และมี 
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม พบว่ำ โครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำรทำงเรือ
พ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตรพรรคนำวิน มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและปรับพ้ืนฐำนของ นทน.พรรคนำวิน ที่มีควำม
แตกต่ำงกันในสำขำงำนของตนเอง ให้ได้รับควำมรู้พ้ืนฐำนใกล้เคียงกัน สร้ำงแนวควำมคิดในกำรใช้ก ำลัง
ปฏิบัติกำรทำงเรือ ให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรวำงแผนทำงเรือ และกำรจัดกำรควบคุมบังคับบัญชำก ำลัง
ทำงเรือ ส ำหรับปฏิบัติกำรในสำขำต่ำง ๆ รวมถึงกำรปฏิบัติกำรร่วมกับก ำลังทหำรอื่น ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ซึ่งผลประเมินควำมพึงพอใจของ นทน.นว. ที่มีต่อโครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำรทำงเรือพ้ืนฐำนส ำหรับ
หลักสูตรพรรคนำวิน อยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑) มีจ ำนวน ๖๐ นำย จำกจ ำนวน นทน.นว. ทั้งหมดที่ตอบแบบ
ประเมินกลับมำ จ ำนวน ๖๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำร้อยละ ๘๐ และมีค่ำเฉลี่ยผลประเมิน
ควำมพึงพอใจในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๔๓ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก จึงนับได้ว่ำ โครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวน
ปฏิบัติกำรทำงเรือพ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตรพรรคนำวิน มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ และสะท้อนให้เห็นถึงกำรด ำเนินโครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำรทำง
เรือพ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตรพรรคนำวิน ที่แสดงให้เห็นว่ำ นทน.นว. มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และประสบกำรณ์ 
สำมำรถปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนได้ ท ำให้ ทร. มีก ำลังพลที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนในระดับยุทธวิธีและหัวหน้ำแผนก
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงนับได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำรทำงเรือพ้ืนฐำนส ำหรับ
หลักสูตรพรรคนำวิน มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม     
  (๕)  สถำนศึกษำมีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด และได้รับกำร
ยอมรับในระดับกองทัพ หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ เอกลักษณ์ของ รร.ชต.ฯ คือ เป็นสถำบันที่ให้
กำรศึกษำแก่นำยทหำรเรือสัญญำบัตร ชั้นยศ ร.อ. - น.ต. ให้มีขีดควำมสำมำรถในกำรวำงแผนกำรรบระดับยุทธวิธี 
และกำรท ำงำนเป็นทีม   ในระดับหมู่เรือ และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรเขียนหนังสือรำชกำร ซึ่งโครงกำรกำร
ฝึกอบรมทบทวนปฏิบัติกำร  ทำงเรือพ้ืนฐำนส ำหรับหลักสูตรพรรคนำวิน มีผลประเมินควำมพึงพอใจของ นทน.นว. 
ที่มีต่อโครงกำรฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จึงนับได้ รร.ชต.ฯ เป็นสถำบันทีม่ีเอกลักษณ์
ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด แต่ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ถึงกำรยอมรับในระดับ
กองทัพ หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติเป็นรูปธรรม ที่ชัดเจน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๒) เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล (เรื่องที่ ๒) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๔ 
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ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
(A) 

ผลด ำเนินงำน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๓  
ปี 

เฉลีย่  
๓  
ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 
(A)* 
(B) 

ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน  

๑. ผลกำรพัฒนำให้บรรลตุำม
ปรัชญำ ปณิธำน พนัธกิจ และ
วัตถุประสงคข์องกำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ  
(โครงกำร English for Line 
Officers Course) 

๕     ๕ ใน  ๕   ๕ ๒๕ 
      ๕ ข้อ      

๒. ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นหรือ
จุดเด่นของสถำนศึกษำ ที่ส่งผล
สะท้อนควำมเป็นเอกลักษณ์ของ
สถำบัน  
(โครงกำรกำรฝึกอบรมทบทวน
ปฏิบัติกำรทำงเรือพื้นฐำน
ส ำหรับหลักสูตรพรรคนำวิน) 

๕     ๔ ใน ๔   ๔ ๒๐ 
     ๕ ข้อ      

รวม ๑๐          ๔๕ 
ผลประเมนิกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์           ๔.๕๐ 

ระดับคุณภาพ           ดี 

 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
       ก ำลังพลของ รร.ชต.ฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรฯ และขำดกำรวิเครำะห์แปลผลประเมิน
ควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
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 ๑. ควรให้ก ำลังพลของ รร.ชต.ฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เพ่ือให้
ครอบคุลมทุกภำคส่วน แล้ววิเครำะห์ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ และรำยงำนสรุปผลประเมินให้
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
 ๒. ควรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร ว่ำผลกำร
ด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ ๑ (ในสถำนศึกษำ          
ได้ประโยชน์)  
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
(๒) บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
(๓) มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถานศึกษา  
(๔) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถานศึกษา   
(๕) ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ ระดับชำติ และหรือระดับนำนำชำติ  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม เรื่องที่ ๑ โครงการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ กับ 
นทน.นว.  
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้จัดโครงกำรแข่งขันฟุตบอลเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
อำจำรย์ กับ นทน.นว. เพ่ือสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๑  และด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำ 
ไดจ้ ำนวน ๓ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
   (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันฟุตบอลลีก
เพ่ือส่งเสริมสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง ระหว่ำงข้ำรำชกำร รร.ชต.ฯ/ข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ/ชุมชน/หน่วยงำน 
กับ นทน. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร รร.ชต.ฯ/ข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ/ชุมชน/หน่วยงำน     
ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรส่งเสริมสุขภำพร่ำยกำยให้แข็งแรง และโครงกำรดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติ      
โดยประธำนสภำกำรศึกษำ และ จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ ซึ่งมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย                 
กำรวำงแผน (P) พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้เสนอขออนุมัติจัดกำรแข่งขันฟุตบอลเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ กับ 
นทน.นว. เพ่ือให้เกิดควำมสำมัคคีภำยใน รร.ชต.ฯ รวมทั้งเพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมแข็งแรงของร่ำงกำย
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ให้กับคณะอำจำรย์ และ นทน.นว. เมื่อ ๒ มี.ค.๕๘  กำรด ำเนินงำน (D)  พบว่ำ รร.ขต.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกำร
แข็งขันฟุตบอลลึก ๙ คน เมื่อ ๓ ก.พ. - ๙ มี.ค.๕๘ ณ สนำมฟุตบอลหน้ำอำคำร สรส. โดยแบ่งออกเป็น  ๕ ทีม 
แบบพบกันหมด ประกอบด้วยทีม นทน.นว. จ ำนวน ๔ ทีม และทีมอำจำรย์ จ ำนวน ๑ ทีม โดยมีกำรแข่งขัน
ตำมตำรำงที่ก ำหนด กำรประเมินผล (C) เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรแข่งขันฟุตบอลเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ กับ นทน.นว.  พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้จัดท ำแบบสอบถำม เรื่อง ควำมพึงพอใจของ
ข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ/ชุมชน/หน่วยงำน ในโครงกำรกำรแข่งขันฟุตบอลลีกระหว่ำงข้ำรำชกำร รร.ชต.ฯ/
ข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ/ชุมชน/หน่วยงำน กับ นทน. โดยมหีัวข้อกำรประเมิน ๕ หลัก ๑๒ รำยกำร คือ (๑) หลัก
ควำมสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ/ชุมชน/หน่วยงำน มีหัวข้อกำรประเมิน            
๔ รำยกำร (๒) หลักควำมสม่ ำเสมอ มีหัวข้อกำรประเมิน ๒ รำยกำร  (๓) หลักควำมเสมอภำค มีหัวข้อกำรประเมิน 
๒ รำยกำร (๔) หลักควำมประหยัด มีหัวข้อกำรประเมิน ๒ รำยกำร และ (๕) หลักควมสะดวก มีหัวข้อกำรประเมิน 
๒ รำยกำร และได้แจกจ่ำยแบบสอบถำม จ ำนวน ๓๐ ฉบับ ให้ ข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ (อำจำรย์จำก ฝวก.ฯ ๑๐ 
นำย รร.สธ.ทร.ฯ  ๕ นำย  วทร.ฯ ๕ นำย  ม.มหิดล ๓ นำย ม.รัตนโกสินทร์ ๔ นำย และ ม.ศิลปำกร  ๓ นำย) ท ำ
กำรประเมินฯ โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๕๘ อยู่ในระดับควำม       
พึงพอใจมำกที่สุด ส่วนกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ว่ำสถำนศึกษำได้มีกำรน ำ
ข้อเสนอแนะจำกผลประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรฟุตบอลลีกฯ ในปีที่ผ่ำนมำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗) น ำมำพัฒนำ
และปรับปรุงโครงกำรฟุตบอลลีกฯ  ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ อย่ำงไร  
  (๒)  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ โครงกำรแข่งขันฟุตบอลลีกเพ่ือส่งเสริม
สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง ระหว่ำงข้ำรำชกำร รร.ชต.ฯ/ข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ/ชุมชน/หน่วยงำน กับ นทน.   
มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด ซึ่ง รร.ชต.ฯ ได้ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ครบทั้ง          
๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
   ๑. ร้อยละของจ ำนวนข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ/ชุมชน/หน่วยงำน ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ
ฟุตบอลลีกในทีมอำจำรย์ ไม่ต่ ำกว่ำ ๕ นำย พบว่ำ มีข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ ที่เป็นอำจำรย์ เข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำฟุตบอลลีกในทีมอำจำรย์ จ ำนวน ๓๐ นำย (อำจำรย์จำก ฝวก.ฯ ๑๐ นำย รร.สธ.ทร.ฯ ๕ นำย วทร.ฯ ๕ นำย  
ม.มหิดล ๓ นำย  ม.รัตนโกสินทร์ ๔ นำย และ ม.ศิลปำกร ๓ นำย) 
   ๒. ระดับควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ/ชุมชน/หน่วยงำน ที่เข้ำร่วมโครงกำรอยู่ใน
ระดับเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ พบว่ำ ควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ (อำจำรย์จำก ฝวก.ฯ ๑๐ นำย รร.สธ.ทร.ฯ  
๕ นำย วทร.ฯ ๕ นำย  ม.มหิดล ๓ นำย  ม.รัตนโกสินทร์ ๔ นำย และ ม.ศิลปำกร ๓ นำย) ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ  
ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๘ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
  (๓)  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถานศึกษา พบว่ำ โครงกำรแข่งขันฟุตบอลเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ กับ นทน.นว. เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร/อำจำรย์ และ นทน.นว. ได้มี
สุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง และใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ซึ่งจำกผลประเมินควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรนอก 
รร.ชต.ฯ ที่เข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันฟุตบอลเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ กับ นทน.นว. มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๔.๕๘ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด จึงนับได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ 
กับ นทน.นว. เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำนศึกษำ    
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถานศึกษา พบว่ำ โครงกำรแข่งขันฟุตบอลเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ กับ นทน.นว. เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำที่มุ่งชี้น ำ ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหำของสังคมในสถำนศึกษำ ในกำรส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร/อำจำรย์นอก รร.ชต.ฯ และ นทน.นว.      
ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงสุขภำพร่ำงกำยให้แข็งแรง และเป็นกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
ประโยชน์ ซึ่งจำกผลประเมินควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำรนอก รร.ชต.ฯ ที่เข้ำร่วมโครงกำรแข่งขันฟุตบอลเชื่อม
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ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ กับ นทน.นว. มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๘ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด สะท้อน
ให้เห็นถึงกำรด ำเนินโครงกำรแข่งขันฟุตบอลเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ กับ นทน.นว. มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำนศึกษำ    
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ ระดับชำติ และหรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (๒) เท่ำกับ ๓ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล (ประเด็นที่ ๒) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๒ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๓ 
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ ๒ (นอกสถำนศึกษำได้
ประโยชน์)  
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
(๒) บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
(๓) มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชุน  
(๔) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม  
(๕) ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ ระดับชำติ และหรือระดับนำนำชำติ  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ประเด็นที่ ๒ โครงการรักษ์สุขภาพ รักเรียน รักษ์โลก 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้จัดท ำโครงกำรรักษ์สุขภำพ รักเรียน รักษ์โลก เพ่ือสนับสนุน
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ประเด็นที่ ๒ และด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำ ไดจ้ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด 
๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA  พบว่ำ รร.ชต.ฯ มีกำรด ำเนินโครงกำรรักษ์สุขภำพ รักเรียน 
รักษ์โลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้น ำหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพ้ืนที่ดูงำนในกำรรักษำสุขภำพ รักในกำรเรียน 
และรักษำสภำพแวดล้อมที่ดี และโครงกำรดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติโดยประธำนสภำกำรศึกษำ และ จก.ยศ.ทร. 
เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย กำรวำงแผน (P) พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้เสนอขออนุมัติ
จัดโครงกำรรักษ์สุขภำพ รักเรียน รักษ์โลก เมื่อ ๑๒ ม.ค.๕๘ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรในระหว่ำงกำรดูกิจกำรและ
ศึกษำภูมิประเทศตำมภำคต่ำง ๆ  กำรด ำเนินงำน (D)  พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมรักษ์สุขภำพ 
รักเรียน รักษ์โลก ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนบ้ำนดอยสะโง๊ะ อ.เชียงแสน จว.เชียงรำย เมื่อ ๑๗ ก.พ.๕๘ และจัด
กิจกรรมครั้งที่ ๒ ณ โรงเรียนโคกพันโปง อ.เมือง จว ขอนแก่น เมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๘ โดยที่ นทน. ได้มอบทุนกำรศึกษำ 
สิ่งของ อุปกรณ์กำรเรียน และปลูกต้นไม้ เพ่ือที่โรงเรียนจะได้รับกำรสนับสนุนเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และ
พัฒนำนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม ทั้งนี้ นทน. ข้ำรำชกำร อำจำรย์ ครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้ำน
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ดอยสะโง๊ะ และโรงเรียนโคกพันโปง ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ บริเวณพ้ืนที่ภำยในโรงเรียน เพ่ือเป็นกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม และเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับเยำวชนในเรื่องกำรรักษำสิ่งแวดล้อม กำรประเมินผล (C) เป็นกำร
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรรักษ์สุขภำพ รักเรียน รักษ์โลก พบว่ำ รร.ชต.ฯ ได้จัดท ำแบบสอบถำม เรื่อง
ควำมพึงพอใจของก ำลังพลในหน่วยงำน/สถำนศึกษำในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม รักษ์สุขภำพ/รักเรียน/รักษ์โลก โดยมี
หัวข้อประเมิน ๕ หลัก ๙ รำยกำร คือ (๑) หลักควำมสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของก ำลังพลในหน่วยงำน/
สถำนศึกษำ มีหัวข้อกำรประเมิน ๒ รำยกำร (๒) หลักควำมสม่ ำเสมอ มีหัวข้อกำรประเมิน ๒ รำยกำร (๓) หลัก
ควำมเสมอภำค มีหัวข้อกำรประเมิน ๒ รำยกำร  (๔) หลักควำมประหยัด มีหัวข้อกำรประเมิน ๑ รำยกำร และ  (๕) 
หลักควำมสะดวก มีหัวข้อกำรประเมิน ๒ รำยกำร และได้แจกจ่ำยแบบสอบถำม จ ำนวน ๖๐ ฉบับ (โรงเรียนบ้ำน
ดอยสะโง๊ะ จ ำนวน ๓๐ ฉบับ และโรงเรียนบ้ำนโคกพันโปง จ ำนวน ๓๐ ฉบับ) ให้ครูและนักเรียนท ำกำรประเมินฯ 
ได้รับกลับคืนมำ จ ำนวน ๖๐ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ ใน
ภำพรวม เท่ำกับ ๔.๖๗ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด ส่วนกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) เนื่องจำกผล
ประเมินในปีที่ผ่ำนมำไม่มีข้อเสนอแนะ แต่ รร.ชต.ฯ ได้มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกผลวิจำรณ์หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ ของ นทน.นว. รุ่นที่ ๖๔  นทน.ทป.รุ่นที่ ๓๗  และ นทน.พว.รุ่นที่ ๒๖  ด้ำนกำรปกครองบังคับบัญชำ หัวข้อ
กำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ ซึ่งมี ผลวิจำรณ์ฯ ที่น ำมำปรับปรุงแก้ไข จ ำนวน ๓ ข้อ คือ 
 ๑. กำรดูงำนควรก ำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ รวมทั้งสิ่งที่คำดว่ำจะได้รับให้ชัดเจน : รร.ชต.ฯ    
ได้มีกำรแก้ไข โดยก่อนไปศึกษำดูงำนในแต่ละภำค จะมีกำรบรรยำยให้ นทน.ได้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ 
รำยละเอียดต่ำง ๆ ในกำรด ำเนินกำร เช่น กำรแต่งกำย ก ำหนดกำรปฏิบัติงำนในแต่ละวัน รวมถึงสถำนที่พักใน
แต่ละจังหวัด เป็นต้น 
  ๒. กำรดูงำนในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ตำมแผนที่ทำง รร.ชต.ฯ วำงไว้ ในกำรอนุมัติหลักสูตรอำจท ำให้
ครอบคลุมได้ภำยในระยะเวลำ ๕ วันต่อหนึ่งกำรดูงำน เพ่ือไม่ให้กระทบวันเสำร์และอำทิตย์ : ในส่วนนี้ รร.ชต.ฯ 
ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ตำมข้อเสนอแนะได้ เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดในช่วงเวลำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ซึ่งมีระยะเวลำเรียนเพียง ๖ เดือน หำกด ำเนินกำรเฉพำะ ๕ วันต่อหนึ่งกำรดูงำน จะเกิด 
ผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอน และสุขภำพของ นทน. จึงจ ำเป็นต้องจัดทัศนศึกษำและดูงำนโดยออกเดินทำง
ในวันศุกร์ และกลับถึง รร.ชต.ฯ ในวันศุกร์ถัดไป เพ่ือ นทน. จะได้มีกำรพักผ่อนในวันเสำร์-อำทิตย์ และมีควำม
พร้อมในกำรเรียนต่อไปในวันจันทร์ จึงจัดได้ว่ำ รร.ชต.ฯ ได้มีกำรแก้ไขในข้อนี้แล้ว  
  ๓. ควรจัดให้มีกำรดูงำนพร้อมจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงำน นอก ทร. เช่น มหิดล ซึ่งจะเป็นกำร
แลกเปลี่ยนควำมรู้ระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชน : ในส่วนนี้ รร.ชต.ฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้ตำมข้อเสนอแนะได้ เนื่องจำกวัตถุประสงค์ในกำรดูงำน มีควำมแตกต่ำงกัน ทั้งนี้ได้มีกำรชี้แจงให้ 
นทน.ได้เข้ำใจในหัวข้อนี้แล้ว จึงจัดได้ว่ำ รร.ชต.ฯ ได้มีกำรแก้ไขในข้อนี้แล้ว  
  (๒)  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ โครงกำรรักษ์สุขภำพ รักเรียน รักษ์โลก มีกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด ซ่ึ ง รร.ชต.ฯ ได้ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ครบทั้ง        
๒ ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
   ๑. จ ำนวนก ำลังพลในหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพ้ืนที่ดูงำน ที่เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรฯ       
ไม่ต่ ำกว่ำ ๕ นำย ต่อพ้ืนที่เป้ำหมำย พบว่ำ มีก ำลังพลจำกโรงเรียนบ้ำนดอยสะโง๊ะ และโรงเรียนโคกพันโปง    
ที่เข้ำร่วมกิจกรรม/โครงกำรรักษ์สุขภำพ รักเรียน รักษ์โลก จ ำนวน ๒๓๕ คน บรรลุตำมเป้ำหมำยทั้ง ๒ พ้ืนที่ 
โดยที่ 
    ๑.๑  มีครูและนักเรียนโรงเรียนบ้ำนดอยสะโง๊ะ จ ำนวน ๑๐๕ คน เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร  
รักษ์สุขภำพ รักเรียน รักษ์โลก   



๘๗ 
 

    ๑.๒  มีครูและนักเรียนโรงเรียนบ้ำนโคกพันโปง จ ำนวน ๑๓๐ คน เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร  
รักษ์สุขภำพ รักเรียน รักษ์โลก   
       ๒.  ระดับควำมพึงพอใจของก ำลังพลในหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพ้ืนที่ดูงำน ที่เข้ำร่วมกิจกรรม
อยู่ในระดับค่ำเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ พบว่ำ ควำมพึงพอใจของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้ำนดอยสะโง๊ะ และโรงเรียน
โคกพันโปง ที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรรักษ์สุขภำพ รักเรียน รักษ์โลก มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๖๗     
ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด โดยที่ 
         ๒.๑  ควำมพึงพอใจของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้ำนดอยสะโง๊ะ ที่มีต่อโครงกำรรักษ์สุขภำพ        
รักเรียน รักษ์โลก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๗ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด ประกอบด้วย 
     ๒.๑.๑ กิจกรรมรักษ์สุขภำพ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๖ 
     ๒.๑.๒ กิจกรรมรักเรียน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๗ 
     ๒.๑.๓ กิจกรรมรักษ์โลก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๗ 
        ๒.๒  ควำมพึงพอใจของครูและนักเรียนโรงเรียนโคกพันโปง ที่มีต่อโครงกำรรักษ์สุขภำพ         
รักเรียน รักษ์โลก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๖ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด ประกอบด้วย 
     ๒.๒.๑ กิจกรรมรักษ์สุขภำพ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๔ 
     ๒.๒.๒ กิจกรรมรักเรียน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๙ 
     ๒.๒.๓ กิจกรรมรักษ์โลก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๖ 
  (๓)  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน พบว่ำ โครงกำรรักษ์สุขภำพ รักเรียน รักษ์โลก          
เป็นโครงกำรที่ชี้น ำหน่วยงำนและสถำนศึกษำ ให้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรรักษำสุขภำพ รักในกำรเรียน และ
รักษำสภำพแวดล้อมที่ดี ซึ่งผลประเมินควำมพึงพอใจของก ำลังพลในหน่วยงำนและสถำนศึกษำในพ้ืนที่ดูงำน    
(ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้ำนดอยสะโง๊ะ และโรงเรียนโคกพันโปง) ที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรรักษ์สุขภำพ รัก
เรียน รักษ์โลก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๗ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด จึงนับได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำร          
รักษ์สุขภำพ รักเรียน รักษ์โลก มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน 
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม พบว่ำ โครงกำรรักษ์สุขภำพ รักเรียน 
รักษ์โลก เป็นโครงกำรที่ชี้น ำหน่วยงำนและสถำนศึกษำ โดยเฉพำะบุคลำกร นักเรียน และชุมชนสังคมโดยรอบ
โรงเรียนบ้ำนดอยสะโง๊ะ และโรงเรียนโคกพันโปง ได้เห็นถึงควำมส ำคัญในกำรดูแลและรักษำสุขภำพร่ำงกำย   
ให้แข็งแรง ปรำศจำกโรคภัยไข้เจ็บ และกำรรักในกำรเรียนของบุตรหลำนในชุมชน เพ่ืออนำคตของบุตรหลำน    
ในภำยภำคหน้ำ ทั้งด้ำนกำรเรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ ที่มีควำมทันสมัยและเป็นประโยชน์ รวมถึงกำรปลูกฝังให้เป็นผู้ที่
รักต้นไม้ ดูแล และเห็นคุณประโยชน์ของสภำพแวดล้อมที่ดี ซึ่งผลประเมินควำมพึงพอใจของครูและนักเรียนโรงเรียน
บ้ำนดอยสะโง๊ะ และโรงเรียนโคกพันโปง ที่เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำรรักษ์สุขภำพ รักเรียน รักษ์โลก มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๖๗  ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงกำรด ำเนินโครงกำรรักษ์สุขภำพ รักเรียน 
รักษ์โลก มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม  
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ ระดับชำติ และหรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (๒) เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล (ประเด็นที่ ๑) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๔ 



๘๘ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
 

 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
  ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ๑.  กำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ยังไม่ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA ขำดกำร
น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข (A)   

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
(A) 

ผลด ำเนินงำน (คะแนนอิงเกณฑ์ ๕ ระดับ) รวม 
๓  
ปี 

เฉลี่ย  
๓  
ปี 

คะ 
แนน 
ที่ได ้
(B) 

ผล 
คูณ 
(A)* 
(B) 

ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ 
ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ ์ ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน  

๑. ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 
๑ (ในสถำนศึกษำได้ประโยชน์)  
: โครงกำรแข่งขนัฟุตบอลเชื่อม
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงอำจำรย์ 
กับ นทน.นว.  
 

๕     ๓ ใน     ๓ ๑๕ 
      ๕ ข้อ      

๒. ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ 
๒ (นอกสถำนศึกษำได้
ประโยชน์)  
: โครงกำรรักษ์สุขภำพ  รักเรยีน  
รักษ์โลก 
 

๕     ๔ ใน    ๔ ๒๐ 
     ๕ ข้อ      

รวม ๑๐          ๓๕ 
ผลประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้ 

มาตรการส่งเสริม 
          ๓.๕๐ 

ระดับคุณภาพ           พอใช้ 



๘๙ 
 

 ๒.  ก ำลังพลของ รร.ชต.ฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรฯ และขำดกำรวิเครำะห์แปลผล
ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ๑. ควรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ให้ครบวงจรคุณภำพ PDCA โดยเฉพำะกำร
น ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินโครงกำรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ของทุกโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำร
ส่งเสริม ที่ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข (A) เรียบร้อยแล้ว ควรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำมีกำรน ำข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง
แก้ไขอย่ำงไร พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสำร/หลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน 
 ๒. ควรให้ก ำลังพลมีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกภำคส่วน แล้ววิเครำะห์ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ  และรำยงำนสรุปผลประเมิน 
พร้อมระบุข้อเสนอแนะที่จะต้องน ำไปปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไปให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
 ๓. ควรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร      
ว่ำผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
        ๔. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม        
โดยจัดท ำโครงกำรภำยในสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร (กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ) และโครงกำรภำยนอกสถำนศึกษำ 
๑ โครงกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน  
 

มำตรฐำน น้ ำหนัก 
ผลประเมินปี ๒๕๕๖ 

น้ ำหนัก 
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 ด ี  --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 ด ี 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 ด ี ๑๐ ๔.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ๑๐ ๔.๐๐ ด ี 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 และกิจกรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ให้แก่ นทน. เป็นจ ำนวนมำก 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕  
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 



๙๑ 
 

 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗   

ไม่มี 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
  ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 
 
 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของก ำลังพล รร.ชต.ฯ ที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. รร.ชต.ฯ ยังไม่มีแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของตนเองที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เป็นของตนเอง
ที่ชัดเจน  
 ๒. ไม่มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี/แผนปฏิบัติรำชกำร
ประจ ำปี  
 ๓. กำรจัดเก็บหลักฐำน/เอกสำรในมำตรฐำนที่ ๕ฯ ยังไม่ครบถ้วน (เช่น รำยงำนผลกำรประเมินตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี หลักฐำนผลกำรประเมินของผู้บริหำรมีไม่ครบ  เป็นต้น) 
 ๔. อธิบำยผลด ำเนินงำนของแต่ละตัวบ่งชี้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง หลำยตัวบ่งชี้ยังไม่ชัดเจนและ
ไม่ถูกต้อง เช่น ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (ตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ กรอกข้อมูลเกินควำมจ ำเป็น) ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ (เป็นตัวบ่งชี้   
เชิงปริมำณ กรอกข้อมูลไม่ครบ มีข้อมูลเพียงปีเดียว) ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ - ๖.๗ จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด    
ไม่เท่ำกันและไม่ตรงกับที่ระบุไว้ใน SAR ของแต่ละปี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ขำดกำรวิเครำะห์แปลผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์เป็นรำยบุคคล 
 ๒. ไม่มีกำรน ำผลประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวนเพ่ือพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๓. ไม่มีกำรน ำผลประเมินกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรมำพัฒนำปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑.  ไม่มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำร
เป็นประจ ำ  
 ๒.  ไม่มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนย่อย และกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นของ
ทุกหน่วยงำนย่อยภำยใน รร.ชต.ฯ 
  ๓.  ไม่มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในหรือภำยนอก ไปจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 



๙๒ 
 

       ก ำลังพลของ รร.ชต.ฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรฯ และขำดกำรวิเครำะห์แปลผลประเมิน
ควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ๑.  กำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ยังไม่ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA ขำดกำร
น ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข (A)   
 ๒.  ก ำลังพลของ รร.ชต.ฯ ไม่ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรฯ และขำดกำรวิเครำะห์แปลผล
ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ควรเพิ่มกำรประเมินควำมพึงพอใจของก ำลังพล รร.ชต.ฯ ที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพ่ือจะได้ครอบคลุมทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ควรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหรือแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.ชต.ฯ ที่มีตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ โดยก ำหนดกิจกรรม/โครงกำร ให้ครอบคลุมภำรกิจที่ส ำคัญของ รร.ชต.ฯ เช่น กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร โครงกำรสนับสนุน        
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม กำรพัฒนำอำจำรย์/นำยทหำรปกครอง/บุคลำกร กำรพัฒนำ  
เว็บไซต์/ระบบสำรสนเทศ เป็นต้น โดยน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินตนเอง ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
และผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร มำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนฯ  
 ๒. ควรมีกำรสรุปผลประเมินตัวชี้วัดในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี/
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี แล้วรำยงำนเสนอให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมล ำดับชั้น  
 ๓. ควรรวบรวมและจัดเก็บผลประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ ตำมหลักฐำนที่ กปภ.ฯ ส่งมำ ให้ครบถ้วน
และครบทุกปี  
 ๔. ควรให้ผู้รับผิดชอบศึกษำและวิเครำะห์ตัวบ่งชี้ให้กระจ่ำง เพ่ือให้สำมำรถจัดเก็บข้อมูล/หลักฐำน/
เอกสำรได้อย่ำงครบถ้วน สมบูรณ์ เช่น รำยงำนผลกำรประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบั ติรำชกำรประจ ำปีหรือ
รำยงำนกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี กำรสรุปข้อมูลกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรของอำจำรย์ 
กำรสรุปข้อมูลกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร เป็นต้น  

๕. ควรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำรดูแลระบบสำรสนเทศของ รร.ชต.ฯ 
 ๖. ควรกระตุ้นให้ นทน.เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรประเมินออนไลน์  เพ่ือจะได้น ำมำ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำและจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ นทน.  (พบว่ำในปี งป.๕๘ มี นทน.หลักสูตร พวช.
หลักสูตรเดียวเท่ำนั้น จ ำนวน ๑๙ นำย ที่เข้ำไปประเมินในระบบออนไลน์)  
 ๗. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลประวัติอำจำรย์ประจ ำ อำจำรย์ช่วยสอน และบุคลำกร (ตำมแบบกรอกข้อมูลใน 
คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำรอบสี่ : ชื่อ ต ำแหน่ง วิชำ/หลักสูตรที่สอน ประเภทของอำจำรย์ หัวข้อกำร
พัฒนำ วดป. สถำนที่ ผลงำนทำงวิชำกำร กำรให้บริกำรทำงวิชำกำร คุณวุฒิ ประสบกำรณ์) เ พ่ือให้เอ้ือต่อกำร
ตรวจสอบ สำมำรถใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนพัฒนำอำจำรย์และบุคลำกร 
รวมทั้งเป็นข้อมูลในกำรคัดเลือกเป็นอำจำรย์สอน  
 ๘. ในกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรของอำจำรย์ และกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรมของบุคลำกร ควรแนบรำยชื่อ/ลำยมือชื่อของผู้เข้ำรับกำรอบรม/เข้ำร่วมกิจกรรมประกอบทุกครั้ง    
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(กำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร เช่น อบรมตำมหลักสูตรต่ำง ๆ/กำรเข้ำร่วมประชุม/สัมมนำทำงวิชำกำร/ประชุม KM/
ประชุม PMQA/ศึกษำดูงำน กำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม เช่น กำรฟังบรรยำยพิเศษตำมหัวข้อที่ก ำหนด/
กำรฟังบรรยำยธรรม/ฟังเทศน์ประจ ำเดือน/เข้ำร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เป็นต้น) รวมทั้งจัดท ำตำรำงกรอกข้อมูล
บันทึกจ ำนวนชั่วโมงกำรพัฒนำในแต่ละครั้ง และสรุปจ ำนวนผู้ที่ได้รับกำรพัฒนำ แล้วคิดเป็นร้อยละ เพ่ือรองรับ
กำรประเมินรอบสี่ในปีกำรศึกษำหน้ำ  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ควรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์และวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำพร้อมประวัติ ทั้งในและนอก รร.ชต.ฯ เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลในกำรประสำนงำนติดต่อ/ประเมินอำจำรย์/ประกอบกำรตัดสินใจในกำรคัดเลือกอำจำรย์ 
 ๒. ควรมีกำรวิเครำะห์ผลประเมินกำรสอนของอำจำรย์ผู้สอนเป็นรำยบุคคล แล้วรำยงำนสรุปผลประเมิน
ให้ ฝวก.ฯ เพื่อแจ้งผลให้อำจำรย์ทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำ พร้อมกับกำรน ำผลประเมินกำรสอนของอำจำรย์
มำทบทวน/ปรับปรุง และพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นรูปธรรม 
 ๓. ควรกระตุ้นให้ นทน. เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรประเมินออนไลน์ที่เก่ียวกับกำรให้บริกำร
และกำรใช้ทรัพยำกร โดยประเมินให้ครอบคลุมทุกด้ำน และน ำผลประเมินฯ มำพัฒนำปรับปรุงกำรจัด
กำรศึกษำและจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกให้กับ นทน. 
 ๔. ควรวิเครำะห์และจ ำแนกกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในแต่ละด้ำนให้ชัดเจน และต้องไม่ซ้ ำกัน พร้อมกับ
ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในตัวบ่งชี้ที่เชื่อมโยงกัน (ตบช.ที่ ๖.๗ - ๖.๙) ของแต่ละปีด้วย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑.  ควรน ำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ อันได้แก่ กำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำร
ตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง มำด ำเนินกำรในกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำ  เช่น กำรบริหำร
งบประมำณ กำรบริหำรบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรบริหำรสถำนที่ 
เป็นต้น 
 ๒.  ควรให้กองบังคับกำร กองกำรปกครอง และกองกำรศึกษำ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
หน่วยตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ตนรับผิดชอบ แล้วรำยงำนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
 ๓. ควรให้ควำมรู้กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้แก่บุคลำกรของ รร.ชต.ฯ และน ำ
ข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในของ ยศ.ทร. รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ไปเป็นข้อมูลในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๔. ผู้บริหำรตำมล ำดับชั้นควรก ำกับกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยงำนย่อยอย่ำงใกล้ชิด    
ให้เป็นไปตำมเวลำที่ก ำหนดไว้ในค ำสั่ง รร.ชต.ฯ ที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รร.ชต.ฯ  
 ๕. ควรให้บุคลำกรจัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติงำนเป็นรำยบุคคลและแฟ้มสะสมผลงำน (Portfolio) เพ่ือ
ประโยชน์ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง และกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management)  
 ๖.  ในกำรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในรำยงำนประเมินตนเองของ รร.ชต.ฯ ควรจัดท ำตำม
รูปแบบ/แบบกรอกข้อมูลที่ก ำหนดในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ และตรวจสอบควำมถูกต้องและควำม
เชื่อมโยงของข้อมูลของแต่ละปี 
 - กรณีตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ควรกรอกข้อมูลในตำรำงสรุปผลประเมิน ในปีกำรศึกษำปัจจุบันเพียง       
ปีเดียว  
 - กรณีตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ กรอกข้อมูลย้อนหลังให้ครบทั้ง ๓ ปี   
 ๗.  กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ควรเริ่มจำกกำรศึกษำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินให้เข้ำใจ 
รวบรวมข้อมูล/หลักฐำน หรือจัดท ำเอกสำรเพิ่มเติมให้ครบ  น ำข้อมูลที่มีมำกรอกข้อมูลในแบบกรอกข้อมูลตำม
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แบบที่ก ำหนดในคู่มือฯ วิเครำะห์และสรุปข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด น ำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ประเมินในระดับใด รวมทั้งอธิบำยว่ำได้น ำผลประเมินในปี/ครั้งที่ผ่ำนมำ มำด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงไร พร้อมจัดเก็บเอกสำรไว้อ้ำงอิง 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ๑. ควรให้ก ำลังพลของ รร.ชต.ฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เพ่ือให้
ครอบคุลมทุกภำคส่วน แล้วเครำะห์ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ และรำยงำนสรุปผลประเมินให้
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
 ๒. ควรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำรฯ ว่ำผลกำร
ด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ๑. ควรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ให้ครบวงจรคุณภำพ PDCA โดยเฉพำะกำร
น ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินโครงกำรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ของทุกโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำร
ส่งเสริม ที่ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข (A) เรียบร้อยแล้ว ควรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำมีกำรน ำข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง
แก้ไขอย่ำงไร พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสำร/หลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน 
 ๒. ควรให้ก ำลังพลมีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม เพ่ือให้
ครอบคลุมทุกภำคส่วน แล้ววิเครำะห์ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ  และรำยงำนสรุปผลประเมิน 
พร้อมระบุข้อเสนอแนะที่จะต้องน ำไปปรับปรุงแก้ไขในปีถัดไปให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 ๓. ควรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร      
ว่ำผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
        ๔. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม        
โดยจัดท ำโครงกำรภำยในสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร (กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ) และโครงกำรภำยนอกสถำนศึกษำ 
๑ โครงกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำต่อไป 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ๑. ควรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำหรือแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.ชต.ฯ ที่มีตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ โดยก ำหนดกิจกรรม/โครงกำร ให้ครอบคลุมภำรกิจที่ส ำคัญของ รร.ชต.ฯ เช่น กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียน กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร โครงกำรสนับสนุน        
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม กำรพัฒนำอำจำรย์/นำยทหำรปกครอง/บุคลำกร กำรพัฒนำ  
เว็บไซต์/ระบบสำรสนเทศ เป็นต้น โดยน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินตนเอง ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
และผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร มำใช้ประกอบกำรจัดท ำแผนฯ  
 ๒. กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ควรเริ่มจำกกำรศึกษำตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินให้เข้ำใจ 
รวบรวมข้อมูล/หลักฐำน หรือจัดท ำเอกสำรเพ่ิมเติมให้ครบ น ำข้อมูลที่มีมำกรอกข้อมูลในแบบกรอกข้อมูลตำม
แบบที่ก ำหนดในคู่มือฯ วิเครำะห์และสรุปข้อมูลให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด น ำผลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ประเมินในระดับใด รวมทั้งอธิบำยว่ำได้น ำผลประเมินในปี/ครั้งที่ผ่ำนมำ มำด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
อย่ำงไร พร้อมจัดเก็บเอกสำรไว้อ้ำงอิง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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 ๑. ให้ รร.ชต.ฯ (รวมทั้งสถำนศึกษำอ่ืนอีก ๒ สถำนศึกษำ) ทบทวนควำมเหมำะสมอัตลักษณ์ของผู้เรียน
เอกลักษณ์ของสถำบัน ประเด็นกำรชี้น ำในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมภำยในสถำนศึกษำและภำยนอกสถำนศึกษำ 
รวมทั้งเตรียมโครงกำรเพ่ือสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ส ำหรับกำรประเมินรอบสี่ (๒ เรื่อง แยกเป็นอัตลักษณ์ผู้เรียน 
๑ เรื่อง และเอกลักษณ์สถำบัน ๑ เรื่อง) และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมภำยใน (พัฒนำภำษำอังกฤษ) และตัวบ่งชี้
มำตรกำรส่งเสริมภำยนอก (๑ เรื่อง) แล้วเสนอขอควำมเห็นชอบจำกสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 
  - อัตลักษณ์ รร.ชต.ฯ ที่สภำกำรศึกษำอนุมัติ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ : “ผู้น ำกำรรบและฝ่ำยอ ำนวยกำร
ระดับยุทธวิธี”  โครงกำรรองรับ คือ English for Line Officers Course  
  - อัตลักษณ์ รร.ชต.ฯ ที่สภำกำรศึกษำอนุมัติใหม่ เมื่อ ๑๕ ส.ค.๕๖ : “ผู้น ำกำรรบระดับยุทธวิธีและ
ฝ่ำยอ 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) กำรพัฒนำก ำลังพลด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
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