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สารบัญ 
 

 หน้า 
  
ค ำน ำ ก 
ควำมเห็นชอบของคณะอนุกรรมกำรฯ และผู้บริหำรสถำนศึกษำ ข 
บทสรุปผู้บริหำร ค 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐำนของสถำบัน ๑ 
ส่วนที่ ๒  วัตถุประสงค์และวิธีด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรฯ ๙ 
ส่วนที่ ๓  กำรติดตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ๑๒ 
ส่วนที่ ๔  ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ๒๔ 

มำตรฐำนที่ ๑  คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ๒๔ 
มำตรฐำนที่ ๒  กำรวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร ๓๔ 
มำตรฐำนที่ ๓  กำรบริกำรทำงวิชำกำร ๓๔ 
มำตรฐำนที่ ๔  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และแบบธรรมเนียมประเพณี          ๔๕ 
มำตรฐำนที่ ๕  กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน ๕๖ 
มำตรฐำนที่ ๖  กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ๗๐ 
มำตรฐำนที่ ๗  กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน ๙๓ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๙๙ 
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ๑๐๕ 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินระดับสถำบัน ๑๑๓ 
กำรวิเครำะห์ภำพรวมระดับสถำบัน ๑๑๓ 

ส่วนที่ ๕  ภำคผนวก   
ผนวก  ก  ตำรำงสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.สธ.ทร.ฯ   
ผนวก ข ค ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ  
ผนวก ค ก ำหนดกำรตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภำพภำยในฯ  
ผนวก ง รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำและนำยทหำรปกครองของ รร.สธ.ทร.ฯ ที่ได้รับกำร 
          พัฒนำด้ำนวิชำกำร 

 

ผนวก จ รำยชื่อบุคลำกรของ รร.สธ.ทร.ฯ ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม  
           จริยธรรม 

 

ผนวก ฉ ผลกำรสัมภำษณ์  
ผนวก ช หนังสือรับรองผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ  
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ค าน า 
 

 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปี งป.๕๙ ตำมที่
ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจำกประธำนกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำ    
ที่หนึ่ง และ จก.ยศ.ทร. ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ประจ ำ     
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เมื่อ ๑๙ - ๒๑ เม.ย.๕๙  ตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินเพ่ือกำรประเมิน
คุณภำพภำยในรอบสำม ส ำหรับสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับ
อนุมัติเมื่อ ๗ พ.ย.๕๗ ซึ่งมีจ ำนวน ๘ มำตรฐำน ๓๐ ตัวบ่งชี้ (รวมตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มำตรกำร
ส่งเสริม) บัดนี้ กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะอนุกรรมกำรฯ จึงได้
จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.สธ.ทร.ฯ รวมทั้งได้วิเครำะห์จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ ส ำหรับให้ รร.สธ.ทร.ฯ ได้ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผน
พัฒนำสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษำมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำระบบ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.สธ.ทร.ฯ ให้มีควำมยั่งยืนต่อไป 
 
 กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.สธ.ทร.ฯ ครั้งนี้ ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
จำกคณะผู้บริหำร อำจำรย์ และผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็น   
อย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำร 
อำจำรย์  บุคลำกร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

 

                                                พล.ร.ท. 
                                                                                     (พิเชฐ  ตำนะเศรษฐ) 
                                                                  จก.ยศ.ทร. 
                                 ประธำนกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

                                                           ในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง  
                                                                        พ.ค.๕๙ 
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ควำมเห็นชอบของคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.   
(ในระหว่ำงวันที่ ๑๙ - ๒๑ เม.ย.๕๙) 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ   

๑. พล.ร.ต. ........................................................... ประธำนอนุกรรมกำรฯ 
          (ช่อฉัตร   กระเทศ) 
๒. น.อ. ……………………………………….................... รองประธำนอนุกรรมกำรฯ 
          (มำนิต    โกสีย์) 
๓. น.อ.หญิง  ……………………………......….............. อนุกรรมกำรฯ 
           (สุธิญำ   จันทร์เจ้ำฉำย) 
๔. น.อ.หญิง  ……………………………......….............. อนุกรรมกำรฯ/เลขำนุกำร 
           (ชมภู   พัฒนพงษ์) 
๕. น.อ. ……………………………………….................... อนุกรรมกำรฯ 
          (กลิน   ยังรอต) 
๖. น.อ.หญิง ................................................... ...... อนุกรรมกำรฯ 
           (จิรำวรรณ   ธีรพงษ์พิศุทธ์) 
๗. น.ท. …………….....………....……...............…........ อนุกรรมกำรฯ 
         (ประดิษฐ์   พ้นชั่ว) 
๘. น.ท.หญิง ..…........……………………………..…...... อนุกรรมกำรฯ 
           (สุภำรัตน์   แก้วนุ้ย) 
๙. น.ท.หญิง ……........……….........……………………. อนุกรรมกำรฯ/ผช.เลขำนุกำร 
            (ศรัญญำ   ศำสโนปถัมภ์) 

 ๑๐. น.ต. …………….........……………………................. อนุกรรมกำรฯ/ผช.เลขำนุกำร 
            (วิโรจน์   ถำวรวงษ์) 

 ๑๑. น.ต. …………….........……………………................. อนุกรรมกำรฯ 
              (สุรพิชญ์   คนเที่ยง) 

๑๒. น.ต. …………….........……………………................. อนุกรรมกำรฯ 
           (จำรึก   พรเจริญ) 
 

ผู้บริหารโรงเรียน 
 

 พล.ร.ต. ……………………………………….............. ผบ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
        (ศูนย์ปืน   โสมภีร์) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   
 ประวัติควำมเป็นมำของโรงเรียนเสนำธิกำรทหำรเรือ (รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.) เริ่มมีมำตั้งแต่      
พ.ศ.๒๔๕๐ ในสมัยที่ พล.ร.อ.เจ้ำฟ้ำบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต เป็นผู้ส ำเร็จรำชกำร
กระทรวงทหำรเรือ  เมื่อนักเรียนนำยเรือได้รับยศเป็นนำยทหำรสัญญำบัตร และรับรำชกำรในเรือแล้ว      
อย่ำงน้อย ๖ เดือน ส่งให้เข้ำเรียนใน “โรงเรียนกำรอำวุธ” ทั้งสองพรรค คือ พรรคนำวิน และพรรคกลิน 
ต่อจำกนั้นเมื่อมียศไม่เกินนำยเรือโทผู้ช่วย (เรือเอกในปัจจุบัน) จึงเข้ำเรียน “โรงเรียนชั้นสูงนำยเรือ” 
หรือ “โรงเรียนชั้นสูงช่ำงกล” ระยะเวลำศึกษำ ๑ ปี  ซึ่งโรงเรียนที่จัดเป็นโรงเรียนชั้นสูงในสมัยนั้น คือ 
“โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรเรือ” ผู้ที่จะเข้ำโรงเรียนนี้ได้ต้องเป็น “นำยทหำรเดินเรือ” ซึ่งเป็นผู้บังคับกำรเรือ 
ยศไม่ต่ ำกว่ำเรือโท (นำวำตรีในปัจจุบัน) และได้รับประกำศนียบัตรจำกโรงเรียนกำรอำวุธมำแล้ว ๒ ปี 
ต่อมำกระทรวงทหำรเรือได้จัดตั้งโรงเรียนนำยทหำรเรือแล้ว ในวันที่ ๘ ม.ค.๒๔๖๗  กระทรวงทหำรเรือ 
จึงได้ลงค ำสั่งให้นำยทหำรเข้ำศึกษำในโรงเรียนนำยทหำรเรือ  จึงนับเป็นนำยทหำรนักเรียนโรงเรียน
เสนำธิกำรทหำรเรือ (นทน.รร.สธ.ทร.) รุ่นที่ ๑ เมื่อ ๑ มิ.ย.๒๔๖๘ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ 

 ต่อมำ ได้มีกำรเปิดหลักสูตรนำยทหำรอำวุโสขึ้น ซึ่งมีโรงเรียนนำยทหำรอำวุโส (รร.อส.สรส.)   
เปิดท ำกำรสอนรุ่นแรก เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖ ใช้ระยะเวลำกำรศึกษำประมำณ ๖ เดือน  ผู้เข้ำรับกำรศึกษำ
เป็นนำยทหำรชั้นยศนำวำโทที่มิได้จบกำรศึกษำจำกโรงเรียนนำยเรือ  โดยกำรศึกษำในระยะแรก จะเปิด
กำรศึกษำปีเว้นปี สลับกับวิทยำลัยกำรทัพเรือ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงได้เปิดกำรศึกษำเป็นประจ ำ   
ทุกปี 

 จนกระทั่งในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีพระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วนรำชกำรและก ำหนดหน้ำที่ของ     
ส่วนรำชกำร กองทัพเรือ กองทัพไทย และกระทรวงกลำโหม พ.ศ.๒๕๕๒ โดยจัดส่วนรำชกำรใหม่ ดังนั้น       
ใน ๑ เม.ย.๒๕๕๒ จึงได้มีกำรยุบรวม รร.สธ.ทร.สรส. กับ รร.อส.สรส. เป็น รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ตำมค ำสั่ง
กองทัพเรือ (เฉพำะ) ที่ ๕/๒๕๕๒ เรื่อง แก้อัตรำกองทัพเรือ ได้ยกเลิกอัตรำเฉพำะกิจ หมำยเลข ๔๒๐๐ 
สถำบันวิชำกำรทหำรเรือชั้นสูง ดังนั้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. จึงมีหน้ำที่เพ่ิมขึ้น             
ในกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตรนำยทหำรอำวุโส  รวมทั้งกำรด ำเนินกำรเปิดหลักสูตรวิทยำศำสตร์
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกิจกำรทำงทะเล (สหสำขำวิชำ) ตำมที่ ทร. ได้ลงนำมควำมร่วมมือ   
ทำงวิชำกำรกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งมีข้อตกลงให้จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยเป็นเจ้ำของหลักสูตร
ฯ และจัดกำรศึกษำร่วมกับ ทร. 

ปัจจุบันในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ รร.สธ.ทร.ฯ มีจ ำนวนบุคลำกร รวมทั้งสิ้น ๓๒ นำย แยกเป็น
นำยทหำรสัญญำบัตร ๒๑ นำย ทหำรประทวน ๑๑ นำย มี นทน.ทั้งหมด จ ำนวน ๑๙๙ นำย แบ่งเป็น 
นทน.หลักสูตร สธ.ทร. จ ำนวน ๑๒๖ นำย และ นทน.หลักสูตร อส. จ ำนวน ๗๓ นำย  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน  

มำตรฐำน น้ ำหนัก 
ผลประเมินปี ๒๕๕๖ 

น้ ำหนัก 
ผลประเมินปี ๒๕๕๘ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน 

ม.๑ คุณภำพผูส ำเร็จกำรศึกษำ ๓๐ ๔.๘๓ ดีมำก ๓๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
ม.๒ กำรวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร ๕ ๔.๒๐ ดี - --เว้นกำรประเมิน-- 
ม.๓ กำรบริกำรทำงวิชำกำร ๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๘ ๕.๐๐ ดีมำก 
ม.๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วฒันธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ม.๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบนั ๑๕ ๔.๕๗ ดีมำก ๑๒ ๔.๒๑ ดี 
ม.๖ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ๒๐ ๔.๙๐ ดีมำก ๑๖ ๔.๖๓ ดีมำก 
ม.๗ กำรประกันและพฒันำคุณภำพภำยใน ๑๐ ๔.๓๑ ดี ๑๐ ๔.๘๙ ดีมำก 

รวมทุกมาตรฐาน ๙๕ (๔.๗๖) (ดีมาก) ๘๖ (๔.๘๑) (ดีมาก) 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์ ๑๐ ๓.๐๐ พอใช้ ๑๐ ๔.๕๐ ดี 
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ๑๐ ๓.๐๐ พอใช้ ๑๐ ๔.๐๐ ดี 

ผลการประเมินระดับสถาบัน   ๑๒๐ ๔.๔๖ ดี ๑๐๖ ๔.๗๐ ดีมาก 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  

จุดเด่น 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓ 
 ไม่มี 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔  
 รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย และ
กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ให้แก่ นทน. เป็นจ ำนวนมำก 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของ รร.สธ.ทร.ฯ 
 ๒. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีวิสัยทัศน์ และแนวคิดในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนสถำบันไปสู่
มำตรฐำนสำกล 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 รร.สธ.ทร.ฯ สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้ครบทุกด้ำน ทั้งด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม 
และสุขภำพ โดยบูรณำกำรสอดแทรกอยู่ในแผนกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ ท ำให้มีแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำย ภำยนอกสถำนศึกษำ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗   
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรเห็นควำมส ำคัญของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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 จุดเด่นของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
  ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ไม่มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  เสนอให้
ผู้บังคับบัญชำ รับทรำบ 
 ๒. กำรให้คะแนนผลประเมินของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ยังไม่ถูกต้อง 
 ๓. ข้อมูลในผลกำรด ำเนินงำนกับหลักฐำนอ้ำงอิงไม่สอดคล้องกัน เช่น จ ำนวนโครงกำรและ
ตัวชี้วัดในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวนอำจำรย์ นำยทหำรปกครอง บุคลำกร และจ ำนวนชั่วโมง
ที่ได้รับกำรพัฒนำ  
 ๔. ข้อมูลในเว็บไซต์ของ รร.สธ.ทร.ฯ (ทั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอินทรำเน็ต) ยังไม่ทันสมัยเป็น
ปัจจุบันเท่ำที่ควร 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ไม่มีกำรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ และวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ  
 ๒. ไม่มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวน/ปรับปรุง/รำยงำน และพัฒนำกำร
บริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 ๓. ไม่ได้ให้ นทน. ประเมินควำมพร้อมของทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้  
 ๔. กำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลตำมตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ (ตบช.ที่ ๖.๗ - ๖.๙) มีควำมคลำดเคลื่อน 
ตัวเลขในตำรำงสรุปทั้งแนวตั้งและแนวนอน ไม่สอดคล้องกัน ไม่มีข้อมูลอ้ำงอิงเก่ียวกับจ ำนวนกิจกรรมที่
ปรำกฏใน SAR และไม่มีกำรบันทึกข้อมูลลงในตำรำงสรุปโครงกำร/กิจกรรม มีเพียงข้อมูลดิบจำกบันทึก
ข้อควำมเสนอขออนุมัติเท่ำนั้น  
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑. ไม่มีรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มีแต่ชื่อโครงกำร      
อย่ำงเดียว 
 ๒. ไม่ได้สรุปผลว่ำน ำผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร/ผลประเมินอ่ืน ๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรงำน         
ในขอบเขตที่ รร.สธ.ทร.ฯ รับผิดชอบอย่ำงไร 
 ๓. กำรอ้ำงอิงหลักฐำนบำงตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหำผลกำรด ำเนินงำน เช่น จ ำนวนโครงกำร
และตัวชี้วัดในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวนอำจำรย์ นำยทหำรปกครอง บุคลำกร เป็นต้น 



 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
       ก ำลังพลของ รร.สธ.ทร.ฯ ไม่มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
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 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  
ควรจัดท ำแผนงำนบริกำรทำงวิชำกำร โดยก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรให้ชัดเจน    

พร้อมทั้งจัดท ำแบบประเมินโครงกำร และรำยงำนสรุปผลโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรว่ำบรรลุตำม            
ค่ำเป้ำหมำยในตัวชี้วัดหรือไม่ อย่ำงไร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ควรจ ำแนกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ออกเป็นของก ำลังพล รร.สธ.ทร.ฯ นทน.
หลักสูตร สธ.ทร. และหลักสูตร อส. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในกำรพัฒนำและปรับปรุงครั้งต่อไป   

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ควรเสนอขออนุมัติแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.สธ.ทร.ฯ      
ให้ผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ แล้วส ำเนำแจกจ่ำยแผนฯ หรือจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือน ำไป   
สู่กำรปฏิบัติที่แท้จริง 
 ๒. ควรมีกำรติดตำมและรำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี      
ในภำพรวม ทุกวงรอบ ๖ เดือน เสนอให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงกำรเป็น
ผู้รำยงำน 
 ๓. ควรทบทวนควำมเหมำะสมของโครงกำรและตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยในแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทุกปี  เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ 
รร.สธ.ทร.ฯ ในปีต่อไป และให้รองรับกับกรอบกำรประเมินรอบสี่ (เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรพัฒนำ
อำจำรย์/นำยทหำรปกครอง/บุคลำกรด้ำนวิชำกำร กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษในตัวบ่งชี้มำตรกำร
ส่งเสริม รวมทั้งโครงกำรในตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ เป็นต้น) 
 ๔. กำรค ำนวณคะแนนผลประเมินของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เมื่อถ่วงน้ ำหนักแล้ว ให้ใช้เป็น
คะแนนทศนิยม ๒ ต ำแหน่ง ตำมค่ำเฉลี่ยจริงที่ได้จำกค ำนวณ (ไม่ต้องปรับให้เป็นคะแนนเต็ม)  
 ๕. กำรกรอกข้อมูลคะแนนตัวบ่งชี้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ในกรณีที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ
ให้กรอกข้อมูลปีเดียว คือ ปีที่จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณให้กรอกข้อมูลให้ครบ 
๓ ปี แล้วจึงน ำมำค่ำหำเฉลี่ย 
 ๖. ในกำรเขียนผลด ำเนินงำนใน SAR  

- ควรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับหลักฐำนอ้ำงอิง เช่น จ ำนวนโครงกำรและ
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 



- ควรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงของข้อมูลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
เช่น จ ำนวนบุคลำกรในข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำกับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ และจ ำแนกจ ำนวนกิจกรรม      
ในตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ - ๖.๙ ให้ชัดเจน  

- ควรเติมข้อมูลในมำตรฐำนที่ ๕ ให้ครบถ้วน  
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- ควรให้ผู้รับผิดชอบเฉพำะตัวบ่งชี้ที่  ๕.๕ และตัวบ่งชี้ที่  ๕.๖ ที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ        
น ำข้อมูลดิบ ที่มีมำวิเครำะห์และสรุปผลให้สอดคล้องตัวบ่งชี้ โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ จ ำนวน ชม.กำร
พัฒนำ ในหัวข้อกำรพัฒนำให้ชัดเจนทุกหัวข้อ ตำมแบบฟอร์มคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำหรือใน
รำยงำนผลกำรประเมินของคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบฯ (เช่น สรุปรวมว่ำดูงำน ๓๐๐ ชม. ควรระบุว่ำ
ไปเมื่อใด สถำนที่ใด) 
 ๗. ควรพัฒนำและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ รร.สธ.ทร.ฯ ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอย่ำง
สม่ ำเสมอ  โดยออกแบบกำรจัดท ำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน แล้วปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมต่อเนื่อง
ทุกปี 
 ๘. ควรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบสำรสนเทศ/เว็บไซต์ของ รร.สธ.ทร.ฯ ให้ชัดเจน และให้น ำ
ข้อมูลที่ส ำคัญและจ ำเป็นเข้ำระบบ เช่น แผนปฏิบัติงำน ปฏิทินงำน ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ข้อมูล นทน. ข้อมูลอำจำรย์ นำยทหำรปกครอง ก ำลังพล ข้อมูลสำระหลักสูตร เอกสำร/คู่มือ/
แบบฟอร์ม ๆ เป็นต้น  
 ๙. ควรประชำสัมพันธ์และกระตุ้นให้ นทน.ทุกหลักสูตร เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำร
ประเมินออนไลน์ โดยให้เข้ำมำประเมินในระบบที่ กบศ.ฯ เตรียมไว้ เช่น กำรประเมินกำรใช้งำนระบบ
สำรสนเทศ กำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ห้องสมุด กำรจัดเลี้ยง และ
กำรให้บริกำรอ่ืน ๆ  
 ๑๐. ในกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร ควรสรุปจ ำนวน
ผู้ที่เข้ำรับกำรอบรม ตำมวงรอบปีกำรศึกษำ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ควรจัดท ำข้อมูลประวัติอำจำรย์ประจ ำ และอำจำรย์ช่วยสอน (ชื่อ ต ำแหน่ง วิชำ/หลักสูตร     
ที่สอน ประเภทของอำจำรย์ ที่อยู่ สังกัด หมำยเลขโทรศัพท์ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์) เพ่ือให้เอ้ือต่อกำร
ตรวจสอบ และสำมำรถใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนคัดเลือกอำจำรย์ 
หรือประสำนงำน 
 ๒. ควรเพ่ิมกำรวิเครำะห์ประเมินกำรสอนของอำจำรย์ในภำพรวมด้วย (ตอบตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี) และแจ้งผลกำรประเมินให้อำจำรย์ทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุง รวมทั้งควรมีกำร
น ำผลประเมินของอำจำรย์ มำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๓. เนื่องจำกตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑, ๖.๒ และ ๖.๕ เป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ดังนั้นจึงไม่ต้องใส่ข้อมูล
ย้อนหลังในปีที่ผ่ำนมำ   

๔. รร.สธ.ทร.ฯ เปิดกำรศึกษำ จ ำนวน ๓ หลักสูตร ดังนั้น เอกสำรอ้ำงอิง หลักฐำน ข้อมูลต่ำง ๆ 
จึงควรมีแสดงครบทุกหลักสูตร (ในกรณีท่ีเป็นเรื่องเดียวกันสำมำรถใช้หลักฐำนเดียวกันได้) 
 ๕. ควรให้ นทน. ทุกหลักสูตร ประเมินควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้         
ให้ครอบคลุมทุกแบบฟอร์มตำมท่ี ยศ.ทร. ก ำหนดไว้ในหน้ำเว็บไซต์ของ ยศ.ทร. 



 ๖. ควรให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ - ๖.๙ น ำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำน             
มำวิเครำะห์และจ ำแนกประเภทกิจกรรม ให้ชัดเจนและไม่ให้ซ้ ำกัน ตำมแบบฟอร์มในคู่มือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ หรือในรำยงำนกำรตรวจสอบของคณะอนุกรรมกำรฯ (ระบุ ชื่อกิจกรรม วันเวลำ 
สถำนที่ ประเภทกิจกรรม ให้ชัดเจนครบทุกปี) พร้อมทั้งตรวจสอบจ ำนวน ผลรวมของกิจกรรม ค่ำร้อยละ 
ให้ถูกต้อง และจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงให้ครบถ้วน 
 

ค - ๖ 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑. ควรจัดท ำรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ตำมรูปแบบกำร
เขียนโครงกำร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 
เวลำ สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ กำรประเมินโครงกำร ผลที่คำดว่ำจะได้รับ เป็นต้น (แบบฟอร์มในคู่มือฯ) 
  ๒. ควรสรุปผลว่ำ มีกำรน ำผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร/ผลประเมินอ่ืน  ๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำร
บริหำรงำนในขอบเขตที่ รร.สธ.ทร.ฯ รับผิดชอบอย่ำงไร พร้อมแนบเอกสำรอ้ำงอิง 
 ๓. ในกำรเขียนผลด ำเนินงำนใน SAR  

- ควรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับหลักฐำนอ้ำงอิง เช่น จ ำนวนโครงกำรและ
ตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 

- ควรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงของข้อมูลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
เช่น จ ำนวนบุคลำกรในข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำกับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ และจ ำแนกจ ำนวนกิจกรรมใน   
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ - ๖.๙ ให้ชัดเจน  

- ควรเติมข้อมูลผลด ำเนินงำนให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้  
- กรณตีัวบ่งชี้เชิงปริมำณ ควรน ำข้อมูลดิบที่มีมำวิเครำะห์และสรุปผลให้สอดคล้องตัวบ่งชี้ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
 ๑. ควรให้ก ำลังพลของ รร.สธ.ทร.ฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำร และมีกำรรำยงำน
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำรว่ำมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
 ๒. ควรทบทวนเอกลักษณ์ ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย ให้สอดคล้อง (เนื่องจำกชื่อ
โครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรไม่สอดคล้องกับที่สภำกำรศึกษำอนุมัติ และไม่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ด้วย) 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
 ๑. ในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ตำมวงจรคุณภำพ PDCA โดยเฉพำะ
กำรน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินโครงกำรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ของทุกโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้
มำตรกำรส่งเสริม ที่ ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข (A) เรียบร้อยแล้ว ควรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำมีกำรน ำ
ข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสำร/หลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน 
 ๒. ควรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร 
พร้อมระบุข้อเสนอแนะที่จะต้องน ำไปปรับปรุงแก้ไขในปีถัด และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรว่ำ
บรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 



 ๓. ควรทบทวนมำตรกำรส่งเสริม (ภำยนอกสถำนศึกษำ) ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยให้
สอดคล้อง (เนื่องจำกชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรตำมที่สภำกำรศึกษำอนุมัติไม่
สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘) 
 ๔. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม        
โดยจัดท ำโครงกำรภำยในสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร (กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ) และโครงกำรภำยนอก
สถำนศึกษำ ๑ โครงกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำต่อไป 
 
 
 

ค - ๗ 
 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ๑. ควรเสนอขออนุมัติแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.สธ.ทร.ฯ      
ให้ผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ แล้วส ำเนำแจกจ่ำยแผนฯ หรือจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือน ำไป  
สู่กำรปฏิบัติที่แท้จริง 
 ๒. ควรทบทวนควำมเหมำะสมของโครงกำรและตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยในแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำทุกปี  เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ 
รร.สธ.ทร.ฯ ในปีต่อไป และให้รองรับกับกรอบกำรประเมินรอบสี่ เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรพัฒนำ
ครู/อำจำรย์ด้ำนวิชำกำร (คนละไม่ต่ ำกว่ำ ๓๐ ชม./ปี) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิชำกำร (คนละไม่ต่ ำกว่ำ 
๑๐ ชม./ปี)  และกำรพัฒนำก ำลังพลด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ให้ รร.สธ.ทร.ฯ (รวมทั้งสถำนศึกษำอ่ืนอีก ๒ สถำนศึกษำ) ทบทวนอัตลักษณ์ของผู้ เรียน 
เอกลักษณ์ของสถำบัน ประเด็นกำรชี้น ำในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม รวมทั้งเตรียมโครงกำรเพ่ือสนับสนุน
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมภำยใน (พัฒนำภำษำอังกฤษ) และตัวบ่งชี้
มำตรกำรส่งเสริมภำยนอก (๑ เรื่อง) แล้วเสนอขอควำมเห็นชอบจำกสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 
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