
๒๔ 
 

ส่วนที่ ๔ 
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.   

 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา        

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นทน. ที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับดี    
ขึ้นไป ต่อจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ/นทน.ทั้งหมด  

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

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๙.๙๙ ๑๐ - ๑๔.๙๙ ๑๕ - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๔.๙๙ ≥ ๔๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร สธ.ทร.         
รุ่นที่ ๗๕ และหลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ มีเอกสำรทำงวิชำกำรของ นทน. ที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป 
จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ มีเอกสำรทำงวิชำกำรของ นทน. จ ำนวน ๒ ประเภท ที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๑๑๙ ฉบับ จำกจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของ นทน. ทั้งหมด ๒๕๒ ฉบับ คิดเป็น     
ร้อยละ ๔๗.๒๒ แบ่งเป็น  
 ๑. เอกสำรกำรพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำรของ นทน. ได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป จ ำนวน        
๖๘ ฉบับ จำกจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของ นทน.ทั้งหมด ๑๒๖ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๗  
 ๒. เอกสำรวิจัยของ นทน. ได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๕๑ ฉบับ จำกจ ำนวน
เอกสำรทำงวิชำกำรของ นทน.ทั้งหมด ๑๒๖ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๘ 
 หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ มีเอกสำรกำรพิจำรณำของฝ่ำยอ ำนวยกำรของ นทน. ที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๓๒ ฉบับ จำกจ ำนวนเอกสำรกำรพิจำรณำของฝ่ำยอ ำนวยกำรของ นทน. ทั้งหมด       
๗๓ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๔  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีเอกสำรทำงวิชำกำรของ 
นทน. ที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป ทุกหลักสูตร จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๓, ๗๔ และ ๗๕ มีเอกสำรทำงวิชำกำรของ นทน. จ ำนวน ๒ ประเภท ที่ได้รับ
กำรประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๓๕๒ ฉบับ จำกจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของ นทน.ทั้งหมด   
๗๕๒ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๘๑ แบ่งเป็น 
 ๑. เอกสำรกำรพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำรของ นทน. ได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๑๙๓ 
ฉบับ จำกจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของ นทน. ทั้งหมด ๓๗๖ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๓  
 ๒. เอกสำรวิจัยของ นทน. ได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๑๕๙ ฉบับ จำกจ ำนวน
เอกสำรทำงวิชำกำรของ นทน. ทั้งหมด ๓๗๖ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๙ 



๒๕ 
 

 หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๕, ๔๖ และ ๔๗ มีเอกสำรกำรพิจำรณำของฝ่ำยอ ำนวยกำรของ นทน. ที่ได้รับกำร
ประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๑๒๘ ฉบับ จำกจ ำนวนเอกสำรกำรพิจำรณำของฝ่ำยอ ำนวยกำรของ 
นทน. ทั้งหมด ๒๖๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๐๔ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ (หลักสูตร สธ.ทร.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ (หลักสูตร อส.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูลหลักสูตร สธ.ทร. 
(นน. ๒.๕ คะแนน) 

ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 
เอกสำรกำร
พิจำรณำฝ่ำย
อ ำนวยกำร 

เอกสำร
กำรวิจัย 

เอกสำรกำร
พิจำรณำฝ่ำย
อ ำนวยกำร 

เอกสำร 
กำรวิจัย 

เอกสำรกำร
พิจำรณำฝ่ำย
อ ำนวยกำร 

เอกสำร 
กำรวิจัย 

เอกสำรกำร
พิจำรณำฝ่ำย
อ ำนวยกำร 

เอกสำร 
กำรวิจัย 

จ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของ 
นทน.ที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพ
ระดับดีขึ้นไป (ฉบับ) 

๖๙ ๕๕   ๕๖ ๕๓ ๖๘ ๕๑ ๑๙๓ ๑๕๙ 

รวม ๑๒๔ ๑๐๙ ๑๑๙ ๓๕๒ 
จ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของ 
นทน.ท้ังหมด (ฉบับ) 

๑๒๗ ๑๒๗ ๑๒๓ ๑๒๓ ๑๒๖ ๑๒๖ ๓๗๖ ๓๗๖ 

รวม ๒๕๔ ๒๔๖ ๒๕๒ ๗๕๒ 
ร้อยละ ๔๘.๘๒ ๔๔.๓๑ ๔๗.๒๒ ๔๖.๘๑ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

 

ข้อมูลหลักสูตร อส. (นน. ๒.๕ คะแนน) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 
จ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของ นทน.ที่ได้รับกำร
ประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป (ฉบับ) 

๗๒ ๒๔ ๓๒ ๑๒๘ 

จ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของ นทน.ทั้งหมด (ฉบับ) ๙๙ ๘๙ ๗๓ ๒๖๑ 
ร้อยละ ๗๒.๗๓ ๒๖.๙๗ ๔๓.๘๔ ๔๙.๐๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

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

 เกณฑ์ดี - ดีมำก เป็นไปตำมระเบียบ ยศ.ทร. 

เกณฑป์ระเมินของหลักสูตร สธ.ทร. หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๒๙.๙๙ ๓๐ - ๓๔.๙๙ ๓๕ - ๓๙.๙๙ ๔๐ - ๔๔.๙๙ ≥ ๔๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 

เกณฑป์ระเมินของหลักสูตร อส. 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 



๒๖ 
 

 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร สธ.ทร.    
รุ่นที่ ๗๕ และหลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก      
ตำมท่ีสถำบันก ำหนด จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี-ดีมำก ตำมที่
สถำบันก ำหนด จ ำนวน ๖๙ นำย (นทน.สธ.ทร. จ ำนวน ๖๖ นำย นทน.สธ.ทร.ต่ำงชำติ จ ำนวน ๓ นำย) จำกจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๑๒๖ นำย (นทน.สธ.ทร. จ ำนวน ๑๒๑ นำย นทน.สธ.ทร.ต่ำงชำติ จ ำนวน ๕ นำย)      
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๗๖  
 หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗  มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ ดี-ดีมำก ตำมที่
สถำบันก ำหนด จ ำนวน ๗๓ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๗๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมท่ีสถำบันก ำหนด ทุกหลักสูตร จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๓, ๗๔ และ ๗๕ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์      
ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบันก ำหนด จ ำนวน ๒๑๕ นำย (นทน.สธ.ทร. จ ำนวน ๒๐๘ นำย นทน.สธ.ทร.ต่ำงชำติ จ ำนวน    
๗ นำย) จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๓๗๖ นำย (นทน.สธ.ทร. จ ำนวน ๓๖๒ นำย นทน.สธ.ทร.ต่ำงชำติ 
จ ำนวน ๔ นำย) คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๘ 
 หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๕, ๔๖ และ ๔๗ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์          
ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบันก ำหนด จ ำนวน ๒๓๙ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๖๑ นำย คิดเป็น   
ร้อยละ ๙๑.๕๗ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (หลักสูตร สธ.ทร.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ (หลักสูตร อส.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูลหลักสูตร สธ.ทร. (นน. ๒.๕ คะแนน) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก (นำย) 

๘๙ ๕๗ ๖๙ ๒๑๕ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๑๒๗ ๑๒๓ ๑๒๖ ๓๗๖ 
ร้อยละ ๗๐.๐๘ ๔๖.๓๔ ๕๔.๗๖ ๕๗.๑๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

 

ข้อมูลหลักสูตร อส. (นน. ๒.๕ คะแนน) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก (นำย) 

๘๗ ๗๙ ๗๓ ๒๓๙ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๙๙ ๘๙ ๗๓ ๒๖๑ 
ร้อยละ ๘๗.๘๘ ๘๘.๗๖ ๑๐๐ ๙๑.๕๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

 

 

 



๒๗ 
 

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.สธ.ทร.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร สธ.ทร.  รุ่น
ที่ ๗๕ และหลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับ  
ดีขึ้นไป จ ำนวน ๑๒๖ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๑๒๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดี    
ขึ้นไป จ ำนวน ๗๒ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๗๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๖๓ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำร
ประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป ทุกหลักสูตร จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๓, ๗๔ และ ๗๕ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วน
บุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๓๗๔ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๓๗๖ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๔๗ 
 หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๕, ๔๖ และ๔๗ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคล   
อยู่ในระดับดีข้ึนไป จ ำนวน ๒๖๐ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๖๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๒ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ (หลักสูตร สธ.ทร.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ (หลักสูตร อส.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูลหลักสูตร สธ.ทร. (นน. ๒.๕ คะแนน) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป (นำย) 

๑๒๕ ๑๒๓ ๑๒๖ ๓๗๔ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๑๒๗ ๑๒๓ ๑๒๖ ๓๗๖ 
ร้อยละ ๙๘.๔๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๙.๔๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

 

ข้อมูลหลักสูตร อส. (นน. ๒.๕ คะแนน) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป (นำย) 

๙๙ ๘๙ ๗๒ ๒๖๐ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๙๙ ๘๙ ๗๓ ๒๖๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๘.๖๓ ๙๙.๖๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 



๒๘ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละรุ่น 

 เกณฑป์ระเมินของหลักสูตร สธ.ทร. หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑.๙๙ ๒ - ๒.๔๙ ๒.๕๐ - ๒.๗๔ ๒.๗๕ - ๒.๙๙ ≥ ๓.๐๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 

เกณฑป์ระเมินของหลักสูตร อส. หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๖๔.๙๙ ๖๕ - ๖๙.๙๙ ๗๐ - ๗๙.๙๙ ๗๕ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐.๐๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร สธ.ทร.  รุ่น
ที่ ๗๕ และหลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละรุ่น
จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน 
๑๒๖ นำย เท่ำกับ ๓.๐๖ 
 หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน    
๗๓ นำย เท่ำกับ ๘๖.๖๓ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ทุกหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๓, ๗๔ และ ๗๕ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด จ ำนวน ๓๗๖ นำย เท่ำกับ ๓.๐๓ 
 หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๕, ๔๖ และ ๔๗ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 
จ ำนวน ๒๖๑ นำย เท่ำกับ ๘๔.๘๑ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ (หลักสูตร สธ.ทร.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ (หลักสูตร อส.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูลหลักสูตร สธ.ทร.  (นน. ๒.๕ คะแนน) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๑๒๗ ๑๒๓ ๑๒๖ ๓๗๖ 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด 

๓.๐๖ ๒.๙๖ ๓.๐๖ ๓.๐๓ 

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

ข้อมูลหลักสูตร อส.  (นน. ๒.๕ คะแนน) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๙๙ ๘๙ ๗๓ ๒๖๑ 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด 

๘๓.๘๔ ๘๓.๙๗ ๘๖.๖๓ ๘๔.๘๑ 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 



๒๙ 
 

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.สธ.ทร.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร สธ.ทร.  รุ่น

ที่ ๗๕ และหลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์ผู้สอน/DS ที่มีต่อ 
นทน.ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (ใช้คะแนนผลกำรสัมมนำที่ DS ประเมิน นทน. แล้วปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๕) 
จ ำแนกแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์ผู้สอน/DS ที่มีต่อ นทน.
ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๒๖ นำย เท่ำกับ ๔.๒๘ จำกคะแนนเต็ม ๕  

หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์ผู้สอน/DS ที่มีต่อ นทน. 
ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๗๓ นำย  เท่ำกับ ๔.๔๑ จำกคะแนนเต็ม ๕  

และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ มีกำรปรับแก้ไขโดยคณะท ำงำนทบทวนมำตรฐำน   
ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินฯ เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๗ จึงใช้ข้อมูลปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เพียงปีเดียว  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ (หลักสูตร สธ.ทร.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  
จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ (หลักสูตร อส.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูลหลักสูตร สธ.ทร. (นน. ๒.๕ คะแนน) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) - - ๑๒๖ - 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์
ผู้สอน/DS ที่มีต่อ นทน. ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 

  ๔.๒๘ - 

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

ข้อมูลหลักสูตร อส. (นน. ๒.๕ คะแนน) ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) - - ๗๓ - 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์
ผู้สอน/DS ที่มีต่อ นทน. ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ 

  ๔.๔๑ - 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

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 



๓๐ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ใช้ผลกำรประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
จ ำนวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร สธ.ทร. และหลักสูตร อส. และได้ให้ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระบบสำรสนเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ของ ยศ.ทร. มี ๕ ด้ำน คือ    
๑) ด้ำนควำมรู้ ๒) ด้ำนสังคม ๓) ด้ำนภำวะผู้น ำ ๔) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน และ ๕) ด้ำนกำรบริหำรงำน โดยมีผล
ประเมินของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
  หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๔ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๒๓ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
เข้ำประเมินฯ จ ำนวน ๓๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๐ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ ๔.๓๘ 
 หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๖ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๘๙ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำ
ประเมินฯ จ ำนวน ๒๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๒ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ เท่ำกับ ๔.๒๐ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ ใช้ผลประเมินผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ มีผลประเมินของแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๒, ๗๓ และ ๗๔ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๓๗๗ นำย ผู้บังคับบัญชำของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำประเมินฯ จ ำนวน ๑๔๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๗ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ ๔.๔๔ 
 หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๔, ๔๕ และ ๔๖ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๘๔ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเข้ำประเมินฯ จ ำนวน ๑๐๕ นำย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๗ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วย
ผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ ๔.๒๗  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ (หลักสูตร สธ.ทร.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ (หลักสูตร อส.) เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูลหลักสูตร สธ.ทร. 
(นน. ๒.๕ คะแนน) 

ปี ๒๕๕๖ 
(ใช้ผลประเมิน

ผู้ส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๕) 

ปี ๒๕๕๗ 
(ใช้ผลประเมิน

ผู้ส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๖) 

ปี ๒๕๕๘ 
(ใช้ผลประเมิน

ผู้ส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๗) 

รวม ๓ ป ี

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๑๒๗ ๑๒๗ ๑๒๓ ๓๗๗ 
จ ำนวนผู้เข้ำประเมิน  (นำย) ๖๒ ๔๙ ๓๑ ๑๔๒ 
ค่ำค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ 
ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๔.๓๕ ๔.๕๘ ๔.๓๘ ๔.๔๔ 

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



๓๑ 
 

ข้อมูลหลักสูตร อส. 
(นน. ๒.๕ คะแนน) 

ปี ๒๕๕๖ 
(ใช้ผลประเมิน

ผู้ส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๕) 

ปี ๒๕๕๗ 
(ใช้ผลประเมิน

ผู้ส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๖) 

ปี ๒๕๕๘ 
(ใช้ผลประเมิน

ผู้ส ำเร็จ 
ปีกำรศึกษำ 

๒๕๕๗) 

รวม ๓ ป ี

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๙๖ ๙๙ ๘๙ ๒๘๔ 
จ ำนวนผู้เข้ำประเมิน  (นำย) ๔๔ ๓๙ ๒๒ ๑๐๕ 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ 
ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๔.๑๘ ๔.๔๒ ๔.๒๐ ๔.๒๗ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



๓๒ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเรจ็การศึกษา 

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 

(๕)       

    

-หลักสูตร สธ.ทร. ๒.๕ ๑๒๔ ๔๘.๘๒ ๑๐๙ ๔๔.๓๑ ๑๑๙ ๔๗.๒๒ ๓๕๒ ๔๖.๘๑ ๕ ๑๒.๕๐ 

  ๒๕๔  ๒๔๖  ๒๕๒  ๗๕๒    

-หลักสูตร อส. ๒.๕ ๗๒ ๗๒.๗๓ ๒๔ ๒๖.๙๗ ๓๒ ๔๓.๘๔ ๑๒๘ ๔๙.๐๔ ๕ ๑๒.๕๐ 

  ๙๙  ๘๙  ๗๓  ๒๖๑    

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

(๕)           
          

-หลักสูตร สธ.ทร. ๒.๕ ๘๙ ๗๐.๐๘ ๕๗ ๔๖.๓๔ ๖๙ ๕๔.๗๖ ๒๑๕ ๕๗.๑๘ ๕ ๑๒.๕๐ 

  ๑๒๗  ๑๒๓  ๑๒๖  ๓๗๖    

-หลักสูตร อส. ๒.๕ ๘๗ ๘๗.๘๘ ๗๙ ๘๘.๗๖ ๗๓ ๑๐๐ ๒๓๙ ๙๑.๕๗ ๕ ๑๒.๕๐ 

  ๙๙  ๘๙  ๗๓  ๒๖๑    

๑.๓ ร้อยละของจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ที่มีผลกำรประเมนิค่ำ
คุณลักษณะสว่นบคุคล
ในระดบัดีขึ้นไป 

(๕)           
          

-หลักสูตร สธ.ทร. ๒.๕ ๑๒๕ ๙๘.๔๓ ๑๒๓ ๑๐๐ ๑๒๖ ๑๐๐ ๓๗๔ ๙๙.๔๗ ๕ ๑๒.๕๐ 

  ๑๒๗  ๑๒๓  ๑๒๖  ๓๗๖    

-หลักสูตร อส. ๒.๕ ๙๙ ๑๐๐ ๘๙ ๑๐๐ ๗๒ ๙๘.๖๓ ๒๖๐ ๙๘.๖๓ ๕ ๑๒.๕๐ 

  ๙๙  ๘๙  ๗๓  ๒๖๑    

๑.๔ คะแนนเฉลี่ยผล 
สัมฤทธิท์ำงกำรเรียน 
ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในแต่ละรุ่น 

(๕)           

-หลักสูตร สธ.ทร. ๒.๕  ๓.๐๖  ๒.๙๖  ๓.๐๖ ๙.๐๘ ๓.๐๓ ๕ ๑๒.๕๐ 

-หลักสูตร อส. ๒.๕  ๘๓.๘๔  ๘๓.๙๗  ๘๖.๖๓ ๒๕๔.๔๔ ๘๔.๘๑ ๕ ๑๒.๕๐ 
  



๓๓ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเรจ็การศึกษา  (ต่อ) 

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  

๑.๕ ค่ำเฉลีย่ระดับ
ควำมพึงพอใจในภำพ 
รวมของอำจำรย์ผูส้อน/ 
DS ที่มีต่อนักศึกษำ/
นทน. 

(๕)           

-หลักสูตร สธ.ทร. ๒.๕      ๔.๒๘   ๕ ๑๒.๕๐ 

-หลักสูตร อส. ๒.๕      ๔.๔๑   ๕ ๑๒.๕๐ 

๑.๖ ค่ำเฉลีย่ระดับ
ควำมพึงพอใจของหน่วย
ผู้ใช้ ที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

(๕)           

-หลักสูตร สธ.ทร. ๒.๕  ๔.๓๕  ๔.๕๘  ๔.๓๘ ๑๓.๓๑ ๔.๔๔ ๕ ๑๒.๕๐ 

-หลักสูตร อส. ๒.๕  ๔.๑๘  ๔.๔๒  ๔.๒๐ ๑๒.๘๐ ๔.๒๗ ๕ ๑๒.๕๐ 

รวม ๓๐          ๑๕๐ 
ผลประเมิน ม.๑           ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑  
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๔ 
 

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและผลงานทางวิชาการ 

 ------------------------------------- เว้นกำรประเมิน ----------------------------------- 
  
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 - ๖๔.๙๙ ๖๕ - ๖๙.๙๙ ๗๐ - ๗๔.๙๙ ๗๕ - ๗๙.๙๙ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกองทัพ/สังคม/ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ จ ำนวน ๔ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม
บริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด ๔ โครงกำร/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
    และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (ใช้ข้อมูล ๒ ปี เนื่องจำกในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ไม่มี
อำจำรย์หลักสูตรของ รร.สธ.ทร.ฯ ที่เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิ ชำกำร) รร.สธ.ทร.ฯ มีโครงกำร/
กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ/สังคม/ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ จ ำนวน             
๗ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำ ทั้งหมด ๗ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ก          
ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- ๓ ๔ ๗ 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรฯ 
ทั้งหมด 

- ๓ ๔ ๗ 

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



๓๕ 
 

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 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำร
ข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือภำยนอกกองทัพ จ ำนวน ๔ นำย จำกจ ำนวน
บุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด ๖ นำย  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำร
ประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือภำยนอกกองทัพ จ ำนวน        
๗ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด ๑๕ นำย  คิดเป็น    
ร้อยละ ๔๖.๖๗ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำร
วิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำร
ประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
สนับสนุนหน่วยงำนอื่นภำยในหรือภำยนอกกองทัพ 

๐ ๓ ๔ ๗ 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 

๓ ๖ ๖ ๑๕ 

ร้อยละ ๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๖๖.๖๗ ๔๖.๖๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

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 



๓๖ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำที่เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือภำยนอกสถำนศึกษำ 
จ ำนวน ๒ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด ๖ นำย  คิดเป็น
ร้อยละ ๓๓.๓๓  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอื่นภำยในหรือ
ภำยนอกสถำนศึกษำ จ ำนวน ๓ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ
ทั้งหมด ๑๕ นำย คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๐ ๑ ๒ ๓ 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 

๓ ๖ ๖ ๑๕ 

ร้อยละ ๐.๐๐ ๑๖.๖๗ ๓๓.๓๓ ๒๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

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

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



๓๗ 
 

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 ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

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

๓.๑ รอยละของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมบริกำร
ทำงวิชำกำรของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์
หลักสตูรของสถำนศึกษำ  

๒ - ๐ ๓ ๑๐๐ ๔ ๑๐๐ ๗ ๑๐๐ ๕ ๑๐ 
 -  ๓  ๔ ๑๐๐ ๗    

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

๓ ๐ ๐.๐๐ ๓ ๕๐.๐๐ ๔ ๖๖.๖๗ ๗ ๔๖.๖๗ ๕ ๑๕ 
 ๓  ๖  ๖  ๑๕    

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

๓ ๐ ๐.๐๐ ๑ ๑๖.๖๗ ๒ ๓๓.๓๓ ๓ ๒๐.๐๐ ๕ ๑๕ 
 ๓  ๖  ๖  ๑๕    

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

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

รวม ๘          ๔๐ 
ผลประเมิน ม.๓           ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓  
 ไม่มี 



๓๘ 
 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  
        ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่๓  
 ควรจัดท ำแผนงำนบริกำรทำงวิชำกำร โดยก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรให้ชัดเจน    
พร้อมทั้งจัดท ำแบบประเมินโครงกำร และรำยงำนสรุปผลโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรว่ำบรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย
ในตัวชี้วัดหรือไม่ อย่ำงไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๙ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๓.๑ฯ) 

ตำรำงสรปุโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ที ่ รำยชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรทำงวิชำกำร 

หลักสตูร วดป. สถำนท่ี รำยชื่ออำจำรย์ในสถำนศึกษำ 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

๑. ให้กำรสนับสนุนอำจำรย์เป็นผู้บรรยำย/วิทยำกร/ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำให้แก่หน่วยอื่นท้ังในและนอก ทร. 
 ๑.๑ เป็นอำจำรยส์อนวิชำหลักกำร

สงครำม หลักสตูร นว. พวช. และวิชำกำร
เขียนหนังสือรำชกำร หลักสูตร ทป. 

นว. 
พวช. 
ทป. 

ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 

รร.ชต.ฯ น.อ.ปริญญำ  เจรญิยิ่ง 
รอง ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ฯ 

 ๑.๒ เป็นอำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร วทม. 
สำขำวิชำกำรบรหิำรกิจกำรทำงทะเล  
(สหสำขำวิชำ) จุฬำลงกรณม์หำวทิยำลัย 

วทม. 
สำขำวิชำ
กำรบริหำร
กิจกำรทำง
ทะเล (สห
สำขำวิชำ)  

ตั้งแต่ 
๒๓  
ก.พ.๕๘ 

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

น.อ.หญิง อรัญญำ  ศรียัพ 
นำยทหำรสถติิและวิจัย  
รร.สธ.ทร.ฯ 

๒. ให้สนับสนุนอำจำรย์เข้ำร่วมเป็นที่ปรึกษำ/กรรมกำรวิชำกำร/กรรมกำรวิทยำนิพนธ์/เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/
เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร หน่วยงำนอ่ืนท้ังในและนอก ทร. 

 ๒.๑ เป็นคณะกรรมกำรเอกสำรสว่น
บุคคลหลักสตูร วทร.รุ่นท่ี ๔๗ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

วทร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 

วทร.ยศ.ทร. ๑. น.อ.ธำดำวุธ  ทัดพิทักษ์กุล 
ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. 
๒. น.อ.อุดมเดช  ล้อมอิ่ม 
ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ฯ 

 ๒.๒ เป็นคณะกรรมกำรเอกสำรประจ ำ
ภำค หลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๗ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

วทร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 

วทร.ยศ.ทร. น.อ.วรพล  ทองปรีชำ 
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ 

 ๒.๓ เป็นกรรมกำรประจ ำวิชำสอบเลื่อน
ฐำนะนำยทหำรประทวน ยศ.ทร. 

 ประจ ำปี 
งป.๕๘ 

กธก.ยศ.ทร. น.อ.หญิง อรัญญำ  ศรียัพ 
นำยทหำรสถติิและวิจัย  
รร.สธ.ทร.ฯ 

๓. ประเมินผลกำรฝึกปัญหำที่บังคับกำร 
(CPX) กำรฝึก ทร.๕๘ 

 ธ.ค.๕๗ -  
เม.ย.๕๘ 

ห้อง ๕๐๔ 
อำคร สรส.
ยศ.ทร. 

น.อ.หญิง อรัญญำ  ศรียัพ 
นำยทหำรสถติิและวิจัย  
รร.สธ.ทร.ฯ 

๔. ประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันอุดมศึกษำ 
 - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร

วทม. สำขำวิชำกำรบรหิำรกิจกำรทำง
ทะเล (สหสำขำวิชำ) จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

วทม. 
สำขำวิชำ
กำรบริหำร
กิจกำรทำง
ทะเล (สห
สำขำวิชำ) 

๑๗ ต.ค.
๕๗ 

อำคำร
บัณฑิต
วิทยำลัย 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

๑. น.อ.วรพล ทองปรีชำ 
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ 
๒. น.อ.ธำดำวุธ ทัดพิทักษ์กุล 
ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
๓. น.อ.หญิง ฉตัรกมล  สวำ่งเนตร  
นำยทหำรบรหิำรงำนวิชำกำร 
รร.สธ.ทร.ฯ 
๔. น.อ.หญิง อรัญญำ ศรยีัพ 
นำยทหำรสถติิและวิจัย  
รร.สธ.ทร.ฯ 

 รวม ๔ โครงการ/กิจกรรม    รวม ๖ นาย 
 



๔๐ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๓.๑ฯ) 

ตำรำงสรปุโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่ รำยชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรทำงวิชำกำร 

หลักสตูร วดป. สถำนท่ี รำยชื่ออำจำรย์ในสถำนศึกษำ 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

๑. ให้กำรสนับสนุนอำจำรย์ ผู้บรรยำย/วิทยำกร/ให้ค ำปรึกษำและแนะน ำให้แก่หน่วยอื่นท้ังในและนอก ทร. 
 ๑.๑ เป็นวิทยำกรบรรยำยพิเศษ หลักสูตร

กำรบริหำรงำนอู่เรือ วิชำกำรบริหำรงำน
ทั่วไป “ภำวะผู้น ำ” 

หลักสตูร
กำรบริหำร 
งำนอู่เรือ 

๑๖ ธ.ค.
๕๖ - ๒๑ 
ก.พ.๕๗ 

อร. น.อ.เสนิส  ทังสุบตุร 
ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 

๒. ให้สนับสนุนอำจำรย์เข้ำร่วมเป็นท่ีปรึกษำ/กรรมกำรวิชำกำร/กรรมกำรวิทยำนิพนธ์/เอกสำรวิจยั/เอกสำรประจ ำภำค/
เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร หน่วยงำนอ่ืนท้ังในและนอก ทร. 

 ๒.๑ เป็นคณะกรรมกำรสอบคัดเลอืก 
ตัวบุคคลไปศึกษำระดับปริญญำโท 
หลักสตูร วทม. สำขำวิชำกำรบริหำร
กิจกำรทำงทะเล จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 ๒๑ มี.ค.
๕๗ 

กพ.ทร. ๑. น.อ.เสนสิ  ทังสุบุตร 
ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
๒. น.อ.หญิง ฉตัรกมล  สวำ่งเนตร 
นำยทหำรบรหิำรงำนวิชำกำร 
รร.สธ.ทร.ฯ 

 ๒.๒ เป็นที่ปรึกษำกำรจัดท ำเอกสำร
ประจ ำภำคหลักสูตร วทร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

วทร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

วทร.ฯ น.อ.เสนิส  ทังสุบตุร 
ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
 

 ๒.๓ เป็นคณะกรรมกำรประจ ำบณัฑิต
วิทยำลัย 

 ๑๙ พ.ย.
๕๖ 

จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

๑. น.อ.เสนสิ  ทังสุบุตร 
ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
๒. น.อ.อัครเดช  จุณศิร ิ
รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 

๓. ประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับสถำบันอุดมศึกษำ 
 - ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตร

วทม. สำขำวิชำกำรบรหิำรกิจกำรทำง
ทะเล (สหสำขำวิชำ) ครั้งท่ี ๒/๕๖ 

 ๒๕ ธ.ค.
๕๖ 

ห้องสถำบัน 
วิจัยทำงน้ ำ 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

๑. น.อ.อัครเดช จุณศริ ิ
รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
๒. น.อ.หญิง ฉตัรกมล  สวำ่งเนตร
นำยทหำรบรหิำรงำนวิชำกำร 
รร.สธ.ทร.ฯ 

 รวม ๓ โครงการ/กิจกรรม    รวม ๓ นาย 
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๓.๒ฯ และ ๓.๓ฯ) 

ตำรำงสรปุอำจำรย์ของ รร.สธ.ทร.ฯ ที่เป็นที่ปรึกษำ/กรรมกำร (ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชีย่วชำญ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ฯ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ที ่ รำยชื่ออำจำรย ์
ของสถำนศึกษำ 

หลักสตูร วิชำ 
ที่สอน 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรทำงวิชำกำร 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

๑. น.อ.วรพล  ทองปรีชำ 
รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ 

สธ.ทร. และ 
อส. 

กำรใช้
อำกำศนำว ี

๑. เป็นคณะกรรมกำร
เอกสำร ประจ ำภำค 
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ 
๔๗ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

  

    ๒. ประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำร
หลักสตูร วทม. 
สำขำวิชำกำรบรหิำร
กิจกำรทำงทะเล  
(สหสำขำวิชำ) 

  

๒. น.อ.ธำดำวุธ  ทัดพิทักษ์กุล 
ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
 

สธ.ทร. DS กลุ่ม ๑. เป็นคณะกรรมกำร
เอกสำรส่วนบุคคล
หลักสตูร วทร.รุ่นที่ 
๔๗ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

  

    ๒. ประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำร
หลักสตูร วทม. 
สำขำวิชำกำรบรหิำร
กิจกำรทำงทะเล  
(สหสำขำวิชำ) 

  

๓. น.อ.ปริญญำ  เจริญยิ่ง 
รอง ผอ.กปค.รร.สธ.ทร.ฯ 

สธ.ทร. อำจำรยส์อน  
เป็น DS 
กลุ่ม และ
เป็นอำจำรย์
ปกครอง 

เป็นอำจำรย์วิชำ
หลักกำรสงครำม 
หลักสตูร นว. พวช. 
และวิชำกำรเขยีน
หนังสือรำชกำร 
หลักสตูร ทป. ของ 
รร.ชต.ฯ 

  

๔. น.อ.หญิง ฉัตรกมล  สว่ำงเนตร  
นำยทหำรบรหิำรงำนวิชำกำร 
รร.สธ.ทร.ฯ 

อส. DS กลุ่ม 
และเป็น 
อำจำรย์
ปกครอง 

ประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำร
หลักสตูร วทม. 
สำขำวิชำกำรบรหิำร
กิจกำรทำงทะเล  
(สหสำขำวิชำ) 

  

 
 
 



๔๒ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๓.๒ฯ และ ๓.๓ฯ) 

ตำรำงสรปุอำจำรย์ของ รร.สธ.ทร.ฯ ที่เป็นที่ปรึกษำ/กรรมกำร (ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชีย่วชำญ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ฯ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ รำยชื่ออำจำรย ์
ของสถำนศึกษำ 

หลักสตูร วิชำ 
ที่สอน 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรทำงวิชำกำร 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

๕. น.อ.หญิง อรัญญำ ศรียัพ 
นำยทหำรสถติิและวิจัย  
รร.สธ.ทร.ฯ 

สธ.ทร. และ 
อส. 

อำจำรยส์อน  
และเป็น DS 
กลุ่ม  

๑. เป็นอำจำรย์ประจ ำ 
หลักสตูร วทม. 
สำขำวิชำกำรบรหิำร
กิจกำรทำงทะเล (สห
สำขำวิชำ) 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

  

    ๒. ประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำร
หลักสตูร วทม. 
สำขำวิชำกำรบรหิำร
กิจกำรทำงทะเล  
(สหสำขำวิชำ) 

  

๖. น.อ.อภิวัฒน์ นวลรัตนตระกูล  อำจำรย์สอน    
 รวมอาจารย์ท้ังหมด ๖ นาย   รวม ๔ นาย ๒ นาย 
    ร้อยละ ๖๖.๖๗ ๓๓.๓๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๓.๒ฯ และ ๓.๓ฯ) 

ตำรำงสรปุอำจำรย์ของ รร.สธ.ทร.ฯ ที่เป็นที่ปรึกษำ/กรรมกำร (ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชีย่วชำญ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ฯ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่ รำยชื่ออำจำรย ์
ของสถำนศึกษำ 

หลักสตูร วิชำ 
ที่สอน 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรทำงวิชำกำร 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

๑. น.อ.เสนิส  ทังสบตุร 
ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 

สธ.ทร. สงครำม 
MOOTW 

๑. เป็นวิทยำกร
บรรยำยพิเศษ 
หลักสูตรกำรบริหำร 
งำนอู่เรือ วิชำกำร
บริหำรงำนทั่วไป 
“ภำวะผู้น ำ” 

  

    ๒. เป็นคณะกรรมกำร
สอบคัดเลือกตัวบุคคล
ไปศึกษำระดับ 
ปริญญำโท หลักสูตร 
วทม. สำขำวิชำกำร
บริหำรกิจกำรทำงทะเล 
จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย 

  

    ๓. เป็นที่ปรึกษำกำร
จัดท ำเอกสำรประจ ำ
ภำค หลักสูตร วทร. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

  

๒. น.อ.อัครเดช จุณศิร ิ
รอง ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 

สธ.ทร. กำร
วิเครำะห์
เพื่อกำร 
ตกลงใจ 
และเป็น DS
กลุ่ม 

๑. เป็นคณะกรรมกำร
สอบคัดเลือกตัวบุคคล
ไปศึกษำระดับ 
ปริญญำโท หลักสูตร 
วทม. สำขำวิชำกำร
บริหำรกิจกำรทำง
ทะเล จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

  

    ๒. ประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำร
หลักสตูร วทม. 
สำขำวิชำกำรบรหิำร
กิจกำรทำงทะเล  
(สหสำขำวิชำ)  
ครั้งท่ี ๒/๕๗ 

  
 

 

 



๔๔ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๓.๒ฯ และ ๓.๓ฯ) 

ตำรำงสรปุอำจำรย์ของ รร.สธ.ทร.ฯ ที่เป็นที่ปรึกษำ/กรรมกำร (ตัวบ่งชีท้ี่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชีย่วชำญ (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ฯ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ รำยชื่ออำจำรย ์
ของสถำนศึกษำ 

หลักสตูร วิชำ 
ที่สอน 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรทำงวิชำกำร 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

๓. น.อ.หญิง ฉัตรกมล  สว่ำงเนตร 
นำยทหำรบรหิำรงำนวิชำกำร 
รร.สธ.ทร.ฯ 

อส. DS กลุ่ม 
และอำจำรย์
ปกครอง 

๑. เป็นคณะกรรมกำร
สอบคัดเลือกตัวบุคคล
ไปศึกษำระดับ 
ปริญญำโท หลักสูตร 
วทม.  สำขำวิชำกำร
บริหำรกิจกำรทำง
ทะเล จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

  

    ๒. ประชุมคณะ 
กรรมกำรบริหำร
หลักสตูร วทม. สำขำ 
วิชำกำรบริหำรกจิกำร
ทำงทะเล  
(สหสำขำวิชำ)  
ครั้งท่ี ๒/๕๗ 

  

๔. น.อ.ปริญญำ เจรญิยิ่ง  อำจำย์สอน 
เป็น DS 
กลุ่ม และ
อำจำรย์
ปกครอง 

   

๕. น.ท.ไกรวุธ ภมรบุตร  DS กลุ่ม    
๖. น.ท.อภิวัฒน์ นวลรัตรตระกูล  DS กลุ่ม    
 รวมอาจารย์ท้ังหมด ๖ นาย   รวม ๓ นาย ๑ นาย 
    ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๑๖.๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 
 

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.สธ.ทร.ฯ มีกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/
ภูมิปัญญำไทย จ ำนวน ๑๖ กิจกรรม  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย เฉลี่ย จ ำนวน ๑๖.๖๗ 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 

๑๔ ๒๐ ๑๖ ๕๐ 

เฉลี่ย ๓ ปี - - - ๑๖.๖๗ 
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.สธ.ทร.ฯ มีกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร จ ำนวน ๓๐ กิจกรรม  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีกิจกรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร เฉลี่ย จ ำนวน ๒๕.๓๓ กิจกรรม รำยละเอียดตำมผนวก ข               
ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ (๒) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 



๔๖ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี

จ ำนวนขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

๑๐ ๓๖ ๓๐ ๗๖ 

เฉลี่ย ๓ ปี - - - ๒๕.๓๓ 
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 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ/จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีกำร
ประชุมข้ำรำชกำรในสังกัดเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้ก ำลังพลมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน
ของหน่วย ข้ำรำชกำรให้ควำมเคำรพซึ่งกันและกันตำมกำรปกครองบังคับบัญชำและอำวุโส มีกำรกล่ำวค ำสวัสดี
ในกำรพบกันครั้งแรกในเวลำเช้ำ หรือยกมือสวัสดีเมื่อแต่งกำยชุดพลศึกษำและชุดพลเรือน เพ่ือให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่ดีในกำรปฏิบัติงำน อำทิ กำรให้เกียรติกัน กำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน กำรร่วมมือกันปฏิบัติงำนให้
ส ำเร็จลุล่วง รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์ ข้ำรำชกำร และ นทน. ทั้งในห้องเรียน และระหว่ำง
กำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศตลอดหลักสูตร ตลอดจนมีกำรส่งเสริมให้เห็นคุณค่ำวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีของ
ประเทศชำติ เช่น กำรสรงน้ ำพระ รดน้ ำด ำหัวผู้บังคับบัญชำในประเพณีสงกรำนต์ กำรอวยพรและรับพรปีใหม่  
  (๒)  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำคำรสถำนที่สะอำด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์ 
พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกเพ่ือให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรใช้งำน อำทิ ห้องประชุมและห้องเรียน     
มีระบบเครื่องเสียง และไมโครโฟนประจ ำโต๊ะ มีห้องสัมมนำส ำหรับกำรแบ่งกลุ่มสัมมนำ ห้องพักผ่อนมีกำรแยก
เป็นของหลักสูตร สธ.ทร. และหลักสูตร อส. เพ่ือควำมเป็นสัดส่วน มีทีวีและเครื่องเสียงประจ ำห้อง มีบอร์ดติด
ประกำศ และมุมกำแฟ รวมทั้งมีกำรดูแลรักษำควำมสะอำดของห้องท ำงำน ห้องเรียน ห้องสัมมนำ ห้องพักผ่อน 
และห้องสุขำ เพ่ือควำมเป็นระเบียบเรียบร้อย และถูกสุขลักษณะ  



๔๗ 
 

 (๓)  มีกำรปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
พบว่ำ บริเวณหน้ำ บก.รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรประดับธงชำติของประเทศสมำชิกอำเ ซียนและประเทศพันธมิตร            
มีกำรจัดสวนหย่อมเพ่ือให้เกิดควำมสวยงำมสอดคล้องกับธรรมชำติและเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งบริเวณ
ด้ำนหน้ำห้องเรียนของหลักสูตร สธ.ทร. และหลักสูตร อส. มีกำรติดประกำศค่ำนิยมของ ทร. คุณสมบัติของ
นำยทหำรเรือไทย และค่ำนิยมหลักของคนไทย ๑๔ ประกำร 
  (๔)  มีพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เอ้ือและส่งเสริมกิจกรรมทำงวัฒนธรรม/ประเพณีที่สนับสนุนงำนด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรม อย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้ใช้พ้ืนที่บริเวณด้ำนทิศตะวันออกของ บก.รร.สธ.ทร.ฯ เป็น
สถำนที่ส ำหรับกำรรับ-ส่งแถว กำรตรวจเครื่องแต่งกำย กำรฝึกทหำรรำบเบื้องต้นของ นทน.หลักสูตร สธ.ทร. 
และใช้พ้ืนที่บริเวณด้ำนทิศตะวันตกของ บก.รร.สธ.ทร.ฯ เป็นสถำนที่ส ำหรับกำรรับ-ส่งแถว กำรตรวจเครื่อง
แต่งกำย กำรฝึกทหำรรำบเบื้องต้นของ นทน.หลักสูตร อส. และใช้เป็นพื้นที่ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรให้แก่ นทน. ทั้ง ๒ หลักสูตร อำทิ พิธีสรงน้ ำพระ และ   
รดน้ ำด ำหัวผู้บังคับบัญชำ ในประเพณีสงกรำนต์ เป็นต้น 
  (๕)  ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร และนักศึกษำ/นทน. ที่เกี่ยวกับเกณฑ์พิจำรณำในข้อ (๑) ถึง (๔) 
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ พบว่ำ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของก ำลังพล รร.สธ.ทร.ฯ และ นทน.    
ที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
จ ำนวน ๗๐ นำย ประกอบด้วย ก ำลังพล รร.สธ.ทร.ฯ จ ำนวน ๑๐ นำย นทน.หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ จ ำนวน 
๓๑ นำย และหลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ จ ำนวน ๒๙ นำย มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจเท่ำกับ ๔.๔๔ ตรงกับระดับ มำก
ที่สุด 
 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 หรอื ๕) - - ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

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 ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

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

๔.๑ ผลส ำเร็จในกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี 

(๘)           

๔.๑.(๑) จ ำนวนกิจกรรมกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภมูิปัญญำ
ไทย 

๔  ๑๔  ๒๐  ๑๖ ๕๐ ๑๖.๖๗ ๕ ๒๐ 
           

๔.๑.(๒) จ ำนวนกิจกรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร 

๔  ๑๐  ๓๖  ๓๐ ๗๖ ๒๕.๓๓ ๕ ๒๐ 
           

๔.๒ สภำวะแวดล้อมและ
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม จรยิธรรม และกำร
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

๒     ๕ ใน ๕   ๕ ๑๐ 
     ๕ ข้อ      

รวม ๑๐          ๕๐ 
ผลประเมิน ม.๔           ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔  
 รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย และกิจกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ให้แก่ นทน. เป็นจ ำนวนมำก 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่๔  
 ควรจ ำแนกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ออกเป็นของก ำลังพล รร.สธ.ทร.ฯ นทน.หลักสูตร สธ.ทร. 
และหลักสูตร อส. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในกำรพัฒนำและปรับปรุงครั้งต่อไป   

 
 
 

 
 
 
 



๔๙ 
 

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

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

ที่ รำยชื่อกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 

วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในวันเปดิกำรศึกษำ ๑๕ ต.ค.๕๗ ยศ.ทร. อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 

๒. ถวำยพระพรพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว ๑๕ ต.ค.๕๗ รพ.ศิริรำช อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 

๓. พิธีถวำยรำชสดุดี และถวำยพระพรเนื่องในวโรกำส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หัว 
ภูมิพลอดลุยเดช 

๔ ธ.ค.๕๗ ยศ.ทร. อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 

๔. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในวันเดินทำงไปดูกิจกำร 
และศึกษำภมูิประเทศภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ภำคเหนือ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ภำคใต้ และ
ภำคตะวันออก  

๒๔ พ.ย.๕๗ 
๑๑ ม.ค.๕๘ 
๑๐ พ.ค.๕๘ 
๗ มิ.ย.๕๘ 
๓๑ ส.ค.๕๘ 

ยศ.ทร. อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 
สธ.ทร.๗๕ 
สธ.ทร.๗๕ 
สธ.ทร.๗๕ 

๕. สักกำระหลวงพ่อพระใส และเยี่ยมชมวัดโพธิ์ชัย ๒๕ พ.ย.๕๗ อ.เมือง จว.หนองคำย สธ.ทร.๗๕ 
๖. สักกำระหลวงพ่อพระใส และเยี่ยมชมวัดโพธิ์ชัย ๒๖ พ.ย.๕๗ อ.เมือง จว.หนองคำย อส.๔๗ 
๗. เยี่ยมชมอุทยำนประวัติศำสตร์ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ  ๑๖ ธ.ค.๕๗ อ.พระสมุทรเจดีย์  

จว.สมุทรปรำกำร 
อส.๔๗ 

๘. สักกำระพระธำตดุอยสเุทพ และเยี่ยมชมวัดพระธำต ุ
ดอยสุเทพ 

๑๓ ม.ค.๕๘ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 

๙. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ บ ำเพ็ญกศุล เนื่องในวันคล้ำย 
วันสถำปนำ ยศ.ทร. 

๓ มี.ค.๕๘ ยศ.ทร. อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 

๑๐. ศึกษำประวัติศำสตร์และเยีย่มชมสะพำนข้ำมแม่น้ ำแคว  ๒๒ มี.ค.๕๘ อ.เมือง จว.กำญจนบุร ี อส.๔๗ 
๑๑. กิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนควำมรู้ในด้ำนศลิปะ        

ประเพณี วัฒนธรรม กำรแต่งกำย และอำหำรประจ ำชำติ       
ด้วยกำรจดังำน INTERNATIONAL DAY 

๒๔ มี.ค.๕๘ ยศ.ทร. อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 

๑๒. พิธีถวำยพระพรเนื่องในวโรกำสวนัเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  

๒ เม.ย.๕๘ ยศ.ทร. สธ.ทร.๗๕ 

๑๓. เยี่ยมชมวัดถ้ ำคูหำสวรรค ์ ๑๓ พ.ค.๕๘ อ.โขงเจียม 
จว.อุบลรำชธำน ี

สธ.ทร.๗๕ 

๑๔. สักกำระและหม่ผ้ำพระบรมธำตเุจดีย์ วัดพระมหำธำตุ
วรมหำวิหำร 

๘ ม.ิย.๕๘ อ.เมือง  
จว.นครศรีธรรมรำช 

สธ.ทร.๗๕ 

๑๕. พิธีถวำยรำชสดุดี และถวำยพระพรเนื่องในวโรกำสวันเฉลมิ
พระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิติฯ์ 

๑๑ ส.ค.๕๘ ยศ.ทร. สธ.ทร.๗๕ 

๑๖. สักกำระศำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสนิมหำรำช และเยี่ยมชม 
วัดโยธำนิมติ 

๒ ก.ย.๕๘ อ.เมือง จว.ตรำด สธ.ทร.๗๕ 

 รวม ๑๖ กิจกรรม    
     

 



๕๐ 
 

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

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

ที่ รำยชื่อกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 

วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในวันเปดิกำรศึกษำ ๑๐ ต.ค.๕๖ ยศ.ทร. อส.๔๖ 
๒. พิธีบวงสรวงสักกำระพระอนุสำวรยี์ พลเรือเอก พระเจ้ำ

บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์ กรมหลวง
ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันกองทัพเรือ 

๒๐ พ.ย.๕๖ ยศ.ทร. อส.๔๖ และ 
สธ.ทร.๗๔ 

๓. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในวันเดินทำงไปดูกิจกำรและศึกษำ
ภูมิประเทศภำคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบน และภำคเหนือ  

๒๕ พ.ย.๕๖ 
๑๒ ม.ค.๕๗ 

ยศ.ทร. อส.๔๖ 

๔. ศึกษำและเยี่ยมชมศลิปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์  
และวิถีชุมชน  

๒๕ พ.ย.๕๖ อ.เชียงคำน จว.เลย  
 

อส.๔๖ 

๕. ศึกษำและเยี่ยมชมศลิปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์  
และวิถีชุมชนบริเวณด่ำนท่ำเสดจ็  

๒๘ พ.ย.๕๖ อ.เมือง จว.หนองคำย อส.๔๖ 

๖. ศึกษำและเยี่ยมชมศลิปวัฒนธรรม ประวัติศำสตร์  
และวิถีชุมชนด่ำนเกวียน  

๓๐ พ.ย.๕๖ จว.นครรำชสีมำ อส.๔๖ 

๗. สักกำระพระพุทธชินรำชและเยี่ยมชมวัดพระศรมีหำธำตุ
วรวิหำร 

๑๒ ม.ค.๕๗ อ.เมือง จว.พิษณุโลก อส.๔๖ 

๘. สักกำระพระธำตลุ ำปำงหลวงและเยี่ยมชมพระธำตุ 
ล ำปำงหลวงวรวิหำร 

๑๒ ม.ค.๕๗ อ.เมือง จว.ล ำปำง อส.๔๖ 

๙. เยี่ยมชมวัดร่องขุ่น ๑๔ ม.ค.๕๗ อ.เมือง จว.เชียงรำย อส.๔๖ 
๑๐. เยี่ยมชมพระมหำธำตุนภเมทนีดล ๑๖ ม.ค.๕๗ อ.จว.เชียงใหม่ อส.๔๖ 
๑๑. ศึกษำประวัติศำสตร์และเยีย่มชมสะพำนข้ำมแม่น้ ำแคว 

และพิพิธภณัฑ์ช่องเขำขำด  
๒๑ - ๒๒ มี.ค.
๕๗ 

อ.เมือง จว.กำญจนบุร ี อส.๔๖ 

๑๒. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในวันเปดิกำรศึกษำ ๑๗ ต.ค.๕๖ ยศ.ทร. สธ.ทร.๗๔ 
๑๓. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในวันเดินทำงไปดูกิจกำรศึกษำ 

ภูมิประเทศภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
ภำคตะวันออก ภำคใต้ และภำคเหนือตอนล่ำง 

๑๖ ธ.ค.๕๖ 
๒๑ ม.ค.๕๗ 
๑๐ มี.ค.๕๗ 
๒๑ ก.ค.๕๗ 

ยศ.ทร. สธ.ทร.๗๔ 

๑๔. สักกำระหลวงพ่อพระใส และเยี่ยมชมวัดโพธิ์ชัย ๑๗ ธ.ค.๕๖ 
 

อ.เมือง จว.หนองคำย สธ.ทร.๗๔ 

๑๕. สักกำระและหม่ผ้ำพระบรมธำตเุจดีย์ วัดพระมหำธำตุ
วรมหำวิหำร 

๑๑ มี.ค.๕๗ อ.เมือง  
จว.นครศรีธรรมรำช 

สธ.ทร.๗๔ 

๑๖. สักกำระพระพุทธชินรำช และเยี่ยมชมวัดพระศรีมหำธำตุ
วรวิหำร 

๒๓ ก.ค.๕๗ อ.เมือง จว.พิษณุโลก สธ.ทร.๗๔ 

๑๗. กิจกรรมส่งเสริมและแลกเปลี่ยนควำมรู้ในด้ำนศลิปะ        
ประเพณี วัฒนธรรม กำรแต่งกำย และอำหำรประจ ำชำติ       
ด้วยกำรจดังำน INTERNATIONAL DAY 

๑๙ มี.ค.๕๗ ยศ.ทร. อส.๔๖ 
สธ.ทร.๗๔ 

  



๕๑ 
 

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

ตำรำงสรปุกิจกรรมท ำนบุ ำรุงศลิปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย ของ รร.สธ.ทร.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที่ รำยชื่อกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 

วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑๘. ถวำยสักกำระพระศพสมเด็จพระสงัฆรำช 
 

๑๐ ม.ค.๕๗ วัดบวรนิเวศรำช
วรวิหำร กทม. 

สธ.ทร.๗๔ 

๑๙. พิธีวำงพวงมำลำถวำยสักกำระ พระอนุสำวรีย์พลเรือเอก 
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอำภำกร 

๑๙ พ.ค.๕๗ ยศ.ทร. สธ.ทร.๗๔ 

๒๐. บ ำเพ็ญสำธำรณกุศลวดัป่ำสติปัฎฐำนญำณสัมปันโน ๓ ก.ย.๕๗ อ.พุทธมณฑล 
จว.นครปฐม 

สธ.ทร.๗๔ 

 รวม ๒๐ กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

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

ตำรำงสรปุกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรของ รร.สธ.ทร.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

 

ที่ รำยชื่อกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑. กิจกรรมสัมพันธ์รุ่นพี่ - รุ่นน้อง ๑๐ ต.ค.๕๗ ยศ.ทร. อส.๔๗ 
๒. กิจกรรมกีฬำเชื่อมสัมพันธ์หลักสตูร อส. - สธ. ๑๒ พ.ย.๕๗ ยศ.ทร. อส.๔๗ และ 

สธ.ทร.๗๕ 
๓. ท ำบุญตักบำตรเนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย.๕๗ ยศ.ทร. อส.๔๗ และ 

สธ.ทร.๗๕ 
๔. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่

ของกองทัพภำคที่ ๒ 
๒๔ พ.ย.๕๗ อ.เมือง  

จว.นครรำชสีมำ 
อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 

๕. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของ นรข.เขตหนองคำย 

๒๕ พ.ย.๕๗ อ.ศรีเชียงใหม ่
จว.หนองคำย 

อส.๔๗  

๖. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของ นรข.เขตหนองคำย 

๒๖ พ.ย.๕๗ อ.ศรีเชียงใหม ่
จว.หนองคำย 

สธ.ทร.๗๕ 

๗. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของกองพลทหำรม้ำที่ ๓  

๒๗ พ.ย.๕๗ อ.น้ ำพอง  
จว.ขอนแก่น 

อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 

๘. ท ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่ของ ยศ.ทร. ๒๔ ธ.ค.๕๗ ยศ.ทร. อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 

๙. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของ นรข.เขตเชียงรำย 

๑๔ ม.ค.๕๘ อ.เชียงแสน 
จว.เชียงรำย 

อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 

๑๐. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปศูนย์อ ำนวยกำร
สร้ำงอำวุธ  

๑๖ ม.ค.๕๘ จว.ลพบุร ี อส.๔๗ และ 
สธ.ทร.๗๕ 

๑๑. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีเนื่องในวันสงกรำนต ์ ๑๐ เม.ย.๕๘ ยศ.ทร. สธ.ทร.๗๕ 
๑๒. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่

ของ นรข.เขตอุบลรำชธำน ี
๑๓ พ.ค.๕๘ อ.โขงเจียม 

จว.อุบลรำชธำน ี
สธ.ทร.๗๕ 

๑๓. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
และสถำนกำรณ์ในพื้นที่ของกองก ำลังสุรนำรี 

๑๔ พ.ค.๕๘ จว.สุรินทร ์ สธ.ทร.๗๕ 

๑๔. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของกองบิน ๗  

๘ มิ.ย.๕๘ อ.พุนพิน 
จว.สุรำษฎร์ธำน ี

สธ.ทร.๗๕ 

๑๕. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจ หน้ำท่ี 
สถำนกำรณ์และกำรด ำเนินกำรใน ๓ จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ ของกองทัพภำคที่ ๔ 

๘ มิ.ย.๕๘ อ.เมือง จว.สงขลำ สธ.ทร.๗๕ 

๑๖. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปกำรด ำเนินกำร
และแนวทำงส่งก ำลังบ ำรุงของ ทรภ.๒  

๙ มิ.ย.๕๘ อ.เมือง จว.สงขลำ สธ.ทร.๗๕ 

๑๗. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปกำรอ ำนวยกำร
ยุทธของ ทรภ.๓ และแนวทำงกำรปฏิบัติของ ศปชล.ทพ. 

๑๑ มิ.ย.๕๘ อ.เมือง จว.ภูเก็ต สธ.ทร.๗๕ 

๑๘. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปกำรเตรยีมควำม
พร้อมขององค์วัตถุ องค์บุคคล ของ กร. และแนวคิดใน
กำรใช้ก ำลังทำงเรือตำมแผนป้องกนัประเทศของ ทรภ.๑  

๓๑ ส.ค.๕๘ อ.สัตหีบ จว.ชลบรุ ี
 

สธ.ทร.๗๕ 



๕๓ 
 

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

ตำรำงสรปุกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรของ รร.สธ.ทร.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ รำยชื่อกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑๙. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
และแนวทำงกำรใช้ก ำลังของ กปช.จต. 

๑ ก.ย.๕๘ อ.เมือง จว.จันทบุร ี สธ.ทร.๗๕ 

๒๐. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร นทน.หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ ตลอด
หลักสตูร 

รร.สธ.ทร.ฯ อส.๔๗ 

๒๑. กำรแต่งตั้ง หน.ช้ัน และ รอง หน.ช้ัน หลักสูตร อส.  
รุ่นที่ ๔๗ 

ตลอด
หลักสตูร 

รร.สธ.ทร.ฯ อส.๔๗ 

๒๒. กำรฝึกใช้อำวุธปืนของ นทน.หลักสูตร อส.รุ่นท่ี ๔๗ ๑๒ มี.ค.๕๘ ศรภ.บก.ทท. อส.๔๗ 
๒๓. กำรฝึกระเบียบวินัยทหำร กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  

และกำรตรวจเครื่องแต่งกำย 
ตลอด
หลักสตูร 

รร.สธ.ทร.ฯ อส.๔๗ 

๒๔. พิธีกำรเลี้ยงฉลองรับประกำศนียบตัรแบบเป็นทำงกำร ๒๓ มี.ค.๕๘ รร.แชงกรีลำ กทม. อส.๔๗ 
๒๕. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร นทน.หลักสูตร สธ.ทร. 

รุ่นที่ ๗๕ 
ตลอด
หลักสตูร 

รร.สธ.ทร.ฯ สธ.ทร.๗๕ 

๒๖. กำรแต่งตั้ง หน.ช้ัน และ รอง หน.ช้ัน หลักสูตร สธ.ทร. 
รุ่นที่ ๗๕ 

ตลอด
หลักสตูร 

รร.สธ.ทร.ฯ สธ.ทร.๗๕ 

๒๗. กำรฝึกใช้อำวุธปืนของ นทน.หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ ๗ ก.ย.๕๘ ศรภ.บก.ทท. สธ.ทร.๗๕ 
๒๘. กำรฝึกระเบียบวินัยทหำร กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  

และกำรตรวจเครื่องแต่งกำย 
ตลอด
หลักสตูร 

รร.สธ.ทร.ฯ สธ.ทร.๗๕ 

๒๙. พิธีกำรเลี้ยงฉลองรับประกำศนียบตัรแบบเป็นทำงกำร ๑๕ ก.ย.๕๘ รร.มณเฑยีร 
ริเวอร์ไซด์ กทม. 

สธ.ทร.๗๕ 

๓๐. พิธีประดับยศ นทน. ๒๘ ธ.ค.๕๗ ยศ.ทร. สธ.ทร.๗๕ 
 รวม ๓๐ กิจกรรม    



๕๔ 
 

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

ตำรำงสรปุกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรของ รร.สธ.ทร.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที่ รำยชื่อกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑. กิจกรรมสัมพันธ์รุ่นพี่ - รุ่นน้อง ๑๑ ต.ค.๕๖ ห้องประชุม ๕๐๓
ยศ.ทร. 

อส.๔๖ 

๒. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของค่ำยศรีสองรัก  

๒๒ พ.ย.๕๖ อ.เมือง จว.เลย อส.๔๖ 

๓. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
และชมกำรสำธิตกำรปฏิบตัิกำรทำงเรือของ นรข.เขต
หนองคำย 

๒๗ พ.ย.๕๖ อ.ศรีเชียงใหม ่
จว.หนองคำย 

อส.๔๖ 

๔. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
กองบิน ๒๓  

๒๘ พ.ย.๕๖ อ.เมือง จว.อุดรธำน ี อส.๔๖ 

๕. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
กองทัพภำคที่ ๓  

๑๒ ม.ค.๕๗ อ.เมือง จว.พิษณุโลก อส.๔๖ 

๖. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
สถำนีวัดควำมสั่นสะเทือนเชียงใหม่ 

๑๕ ม.ค.๕๗ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ อส.๔๖ 

๗. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
กองก ำลังผำเมือง 

๑๕ ม.ค.๕๗ อ.เมือง จว.เชียงใหม่ อส.๔๖ 

๘. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
สถำนีเรดำห์กองทัพอำกำศ ดอยอินทนนท์ 

๑๖ ม.ค.๕๗ อ.จอมทอง 
จว.เชียงใหม่ 

อส.๔๖ 

๙. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร นทน.หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๖  ตลอด
หลักสตูร 

รร.สธ.ทร. ฯ อส.๔๖ 

๑๐. กำรแต่งตั้ง หน.ช้ัน และ รอง หน.ช้ัน หลักสูตร อส.  
รุ่นที่ ๔๖ 

ตลอด
หลักสตูร 

รร.สธ.ทร. ฯ  อส.๔๖ 

๑๑. กำรฝึกระเบียบวินัยทหำร กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  และ
กำรตรวจเครื่องแต่งกำย 

ตลอด
หลักสตูร 

รร.สธ.ทร. ฯ อส.๔๖ 

๑๒. กำรฝึกใช้อำวุธปืนของ นทน.หลักสูตร อส.รุ่นท่ี ๔๖ ๑๘ มี.ค.๕๗ ศรภ.บก.ทท. อส.๔๖ 
๑๓. พิธีกำรเลี้ยงฉลองรับประกำศนียบตัรแบบเป็นทำงกำร ๒๕ มี.ค.๕๗ รร.อิมพิเรียล  

ควีนสปำร์ค 
อส.๔๖ 

๑๔. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของกองพลทหำรม้ำที่ ๓  

๑๖ ธ.ค.๕๖ อ.น้ ำพอง  
จว.ขอนแก่น 

สธ.ทร.๗๔ 

๑๕. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของ สน.เรือมุกดำหำร 

๑๘ ธ.ค.๕๖ อ.เมือง 
จว.มุกดำหำร 

สธ.ทร.๗๔ 

๑๖. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของกองบิน ๑ 

๒๐ ธ.ค.๕๖ อ.เมือง  
จว.นครรำชสีมำ 

สธ.ทร.๗๔ 

๑๗. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
แนวทำงกำรใช้ก ำลังของ ทรภ.๑ กบร.กร. สพ.ทร. และ 
สอ.รฝ. 

๒๑ ม.ค.๕๗ อ.สัตหีบ จว.ชลบรุ ี
อ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง 

สธ.ทร.๗๔ 

๑๘. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
และแนวทำงกำรใช้ก ำลังของ กปช.จต. 

๒๒ ม.ค.๕๗ อ.เมือง จว.จันทบุร ี สธ.ทร.๗๔ 



๕๕ 
 

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

ตำรำงสรปุกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรของ รร.สธ.ทร.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที่ รำยชื่อกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑๙. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่ 
แนวทำงกำรใช้ก ำลังของกองก ำลังบูรพำ 

๒๔ ม.ค.๕๗ อ.วัฒนำนคร 
จว.สระแก้ว 

สธ.ทร.๗๔ 

๒๐. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของกองบิน ๗  

๑๑ มี.ค.๕๗ อ.พุนพิน 
จว.สุรำษฎร์ธำน ี

สธ.ทร.๗๔ 

๒๑. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปสถำนกำรณ์
ควำมไมส่งบเรยีบร้อยของ ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ และ
แนวทำงกำรด ำเนินกำรของกองทัพภำคที่ ๔ 

๑๑ มี.ค.๕๗ อ.เมือง จว.สงขลำ สธ.ทร.๗๔ 

๒๒. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปกำรด ำเนินกำร
และแนวทำงส่งก ำลังบ ำรุงของ ทรภ.๒  

๑๒ มี.ค.๕๗ อ.เมือง จว.สงขลำ สธ.ทร.๗๔ 

๒๓. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปกำรอ ำนวยกำร
ยุทธของ ทรภ.๓ และแนวทำงกำรปฏิบัติของ ศปชล.ทพ. 

๑๓ มี.ค.๕๗ อ.เมือง จว.ภูเก็ต สธ.ทร.๗๔ 

๒๔. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจของ
โรงงำนวัตถุระเบิดทหำร 

๒๒ ก.ค.๕๗ อ.เมือง จว.นครสวรรค ์ สธ.ทร.๗๔ 

๒๕. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของกองทัพภำคที่ ๓ 

๒๓ ก.ค.๕๗ อ.เมือง จว.พิษณุโลก สธ.ทร.๗๔ 

๒๖. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของหน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษ  

๒๔ ก.ค.๕๗ จว.ลพบุร ี สธ.ทร.๗๔ 

๒๗. เยี่ยมค ำนับระหว่ำงกำรไปฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่
ของศูนย์กำรทหำรม้ำ 

๒๕ ก.ค.๕๗ อ.เมือง จว.สระบุร ี สธ.ทร.๗๔ 

๒๘. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร นทน.หลักสูตร สธ.ทร.  
รุ่นที่ ๗๔ 

ตลอด
หลักสตูร 

รร.สธ.ทร.ฯ สธ.ทร.๗๔ 

๒๙. กำรแต่งตั้ง หน.ช้ัน และ รอง หน.ช้ัน หลักสูตร สธ.ทร.  
รุ่นที่ ๗๔ 

ตลอด
หลักสตูร 

รร.สธ.ทร.ฯ สธ.ทร.๗๔ 

๓๐. กำรฝึกใช้อำวุธปืนของ นทน.หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๔  ๕ ก.ย.๕๗ ศรภ.บก.ทท. สธ.ทร.๗๔ 
๓๑. กำรฝึกระเบียบวินัยทหำร กำรเข้ำแถวเคำรพธงชำติ  

ตรวจเครื่องแต่งกำย 
ตลอด
หลักสตูร 

ยศ.ทร. สธ.ทร.๗๔ 

๓๒. พิธีกำรเลี้ยงฉลองรับประกำศนียบตัรแบบเป็นทำงกำร ๑๖ ก.ย.๕๗ รร.ดสุิตธำน ี สธ.ทร.๗๔ 
๓๓. ท ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่ของ ยศ.ทร. ๒๖ ธ.ค.๕๖ ยศ.ทร. อส.๔๖ และ 

สธ.ทร.๗๔ 
๓๔. พิธีประดับเครื่องหมำยยศ  ๒๘ ม.ค.๕๗ รร.สธ.ทร.ฯ อส.๔๖ และ 

สธ.ทร.๗๔ 
๓๕. ท ำบุญตักบำตรวันคลำ้ยวันสถำปนำ ยศ.ทร. ๓ มี.ค.๕๗ ยศ.ทร. อส.๔๖ และ 

สธ.ทร.๗๔ 
๓๖. กิจกรรมส่งเสริมประเพณีวันสงกรำนต ์ ๑๑ เม.ย.๕๗ รร.สธ.ทร.ฯ สธ.ทร.๗๔ 

 รวม ๓๖ กิจกรรม    
 
 



๕๖ 
 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของ ยศ.ทร. และ
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับปรัชญำ 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.สธ.ทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๓ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับ ปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ ภำรกิจ 
วัตถุประสงค์ นโยบำยของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. พบว่ำ 
รร.สธ.ทร.ฯ ได้ก ำหนดปรัชญำ/ปณิธำน วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และนโยบำยของสถำนศึกษำ ไว้ดังนี้   
 ปรัชญา/ปณิธาน : เสริมควำมรู้  พัฒนำควำมคิด  ฝึกให้เป็นผู้น ำ และนำยทหำรฝ่ำยเสนำธิกำร 
 วิสัยทัศน์ : โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรเรือจะเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์        
แก่ นทน. เพ่ือให้ไปปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้บังคับบัญชำและนำยทหำรฝ่ำยเสนำธิกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำม
มำตรฐำนสำกล  
 วัตถุประสงค์ : อ ำนวยกำรฝึกและศึกษำ วิชำเสนำธิกำรกิจและวิชำอ่ืน ๆ อันจ ำเป็นส ำหรับผู้บังคับบัญชำ 
และฝ่ำยอ ำนวยกำร ส ำหรับโครงกำรน ำร่องหลักสูตรเสนำธิกำรทหำรเรือ ๒ ภำษำ ได้เน้นเพ่ือพัฒนำหลักสูตร
เสนำธิกำรทหำรเรือให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำมีทักษะและควำมสำมำรถในกำรแสดงวิสัยทัศน์ แสดงควำมคิดเห็น  
เจรจำต่อรอง รวมทั้งสำมำรถน ำเสนอผลงำนทั้งทำงวำจำและเอกสำรภำษำอังกฤษ และยังเป็นกำรผลิตบุคลำกร
ให้เหมำะสมที่จะเป็นผู้บริหำรระดับสูงของ ทร. ต่อไป 
 นโยบาย ๑. ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยตำม อฉก.หมำยเลข ๔๑๐๐ ยศ.ทร. นโยบำย
หน่วยเหนือและอ่ืน ๆ ตำมท่ีผู้บังคับบัญชำสั่งกำร  
   ๒. ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นหมู่คณะโดยยึดควำมส ำเร็จของภำรกิจเป็นตัวตั้ง 
   ๓. มีกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับชั้นในแต่ละสำยกำรบังคับบัญชำ 



๕๗ 
 

   ๔. ให้มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติ ปัญหำข้อขัดข้องเพ่ือหำข้อเสนอแนะและแนวทำง
แก้ปัญหำร่วมกัน 
  ทั้งนี้ รร.สธ.ทร.ฯ ได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.สธ.ทร.ฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗ - 
พ.ศ.๒๕๖๑) เป็นกรอบกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย ๘ แผนงำน รวม ๑๙ โครงกำร คือ แผนงำนที่ ๑ 
แผนพัฒนำคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (มี ๓ โครงกำร) แผนงำนที่ ๒ แผนพัฒนำผลงำนองค์กำรและกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ (มี ๒ โครงกำร) แผนงำนที่ ๓ แผนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร       
(มี ๒ โครงกำร) แผนงำนที่ ๔ แผนบริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์กร (มี ๓ โครงกำร) แผนงำนที่ ๕ แผนบริหำร
หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน (มี ๓ โครงกำร) แผนงำนที่ ๖ แผนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ          
(มี ๒ โครงกำร) แผนงำนที่ ๗ แผนส่งเสริมกำรพัฒนำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ (มี ๒ โครงกำร) และแผนงำนที่ ๘ 
แผนชี้น ำแก้ปัญหำและช่วยเหลือสังคม (มี ๒ โครงกำร) ซึ่งครอบคลุมปรัชญำ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ของ 
รร.สธ.ทร.ฯ และมำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ที่ รร.สธ.ทร.ฯ รับผิดชอบ   
  (๒)  แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำนศึกษำ 
รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้น ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ รร.สธ.ทร.ฯ ระยะ ๕ ปี แปลงไปสู่กำรปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี งป.๕๘ 
ประกอบด้วย ๑๙ โครงกำร และก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของทุกโครงกำร รวมทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด  
  (๓)  มีผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ งำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดใน
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรประชุมติดตำมงำนทั่วไปในกำรประชุม
ประจ ำเดือนของ นขต.รร.สธ.ทร.ฯ แต่มิได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ 
ว่ำบรรลุกี่ตัวชี้วัด ทั้งนี้คณะอนุกรรมกำรฯ ได้รวบรวมข้อมูลจำกผลด ำเนินงำนจำกแต่ละมำตรฐำน มำสรุป     
ผลด ำเนินงำน สำมำรถสรุปได้ว่ำบรรลุตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ๒๒ ตัวชี้วัด จำกทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๗๐.๙๗ รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
  (๔)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี        
และรำยงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก รร.สธ.ทร.ฯ ไม่ได้สรุปผลด ำเนินงำน       
จึงไม่มีกำรรำยงำนผลด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี งป.๕๘ เสนอต่อผู้บริหำร มีเพียงกำร
รำยงำนผลกำรปฏิบัติในเรื่องทั่วไปเท่ำนั้น เช่น กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำย ทร. รำยงำนผล
กำรศึกษำของแต่ละหลักสูตร รำยงำนผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร 
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรวิจำรณ์/ผลกำรปฏิบัติด้ำนกำรเรียนกำรสอน (ผู้เรียนและผู้บริหำร) มำพัฒนำปรับปรุง
เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ  
ได้น ำผลข้อคิดเห็นของผู้บริหำร กำรวิจำรณ์หลักสูตร มำพัฒนำปรับปรุงกำรจัดกำรศึกษำ โดยผ่ำนช่องทำงกำร
ประชุมของ รร.สธ.ทรฯ ซึ่งแผนปฏิบัติงำนของแต่ละเดือนอำจมีกำรปรับเปลี่ยนไปจำกแผนงำนหลักที่ก ำหนดไว้ 
เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนได้ผลสัมฤทธิ์สูงสุด เช่น ปรับแผนกำรเดินทำงไปดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ และ     
น ำข้อเสนอแนะจำกกำรวิจำรณ์หลักสูตร มำปรับปรุง เช่น ปรับเพ่ิม ชม.เรียนภำษำอังกฤษหลักสูตร สธ.ทร. 
จำก ๑๘ ชม. เป็น ๓๐ ชม. โดยให้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง และปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตร อส. โดยเปลี่ยนเก้ำอ้ีใหม่
ทั้งหมด ๑๕๐ ตัว ปรับปรุงระบบปรับอำกำศและปลั๊กไฟของห้องเรียนหลักสูตร สธ.ทร. และหลักสูตร อส. 
รวมทั้งจัดท ำแผนเสนอ ยศ.ทร. ขอรับกำรสนับสนุนกำรส่งก ำลังบ ำรุงประจ ำปีในภำพรวม เป็นต้น 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เท่ำกับ ๓ คะแนน 
 
 
 



๕๘ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๒, ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)   ๓ 

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.สธ.ทร.ฯ มีกำรประเมินผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำ โดยในที่นี้ใช้
ข้อมูลผลกำรประเมินกรณีที่ ๒ ซึ่งมีผลประเมินของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (พล.ร.ต.สุพจน์ ภู่ระหงษ์  ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ)  
มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินตนเองของผู้บริหำรเท่ำกับ ๔.๙๐ (ร้อยละ ๖๐) และค่ำเฉลี่ยผลประเมินที่ จก.ยศ.ทร. 
ประเมินผู้บริหำร เท่ำกับ ๔.๘๖ (ร้อยละ ๔๐) เมื่อถ่วงน้ ำหนักแล้ว มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินของผู้บริหำร เท่ำกับ 
๔.๘๘  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีผลประเมินของผู้บริหำร
สูงสุดของสถำนศึกษำ (รวม ๓ นำย)  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๘๓  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เท่ำกับ ๔.๘๓ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖
(พล.ร.ต.ช่อฉัตร) 

ปี ๒๕๕๗ 
(พล.ร.ต.สุธีพงศ์) 

ปี ๒๕๕๘ 
(พล.ร.ต.สุพจน์) 

รวม  
๓ ปี 

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินตนเองของผู้บริหำร
สูงสุดของสถำนศึกษำ (นน.ร้อยละ ๖๐) 

๔.๙๕ ๔.๖๗ ๔.๙๐  

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

๔.๙๐ ๔.๖๗ ๔.๘๖  

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินแบบถ่วงน้ ำหนัก ๔.๙๓ ๔.๖๗ ๔.๘๘ ๑๔.๔๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๔.๘๓ 

 
 



๕๙ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ 

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

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

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.สธ.ทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีนโยบำยในกำรจัดท ำข้อมูลเพ่ือกำรตัดสินใจ พบว่ำ ยศ.ทร. มีกำรจัดท ำ (ร่ำง) แผนแม่บท
เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรของ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙ โดยแผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ยศ.ทร. เป็น
ผู้รับผิดชอบ มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรตัดสินใจของผู้บังคับบัญชำในกำร
ฝึกหัดศึกษำ ประเมินยุทธศำสตร์ ก ำหนดหลักนิยมของ ทร. กำรฝึกศึกษำวิชำกำรทหำรเรือและวิทยำกำร  
ที่เกี่ยวข้อง มีระบบสำรสนเทศสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนหรือสำยงำนหลักเพ่ิมขึ้น และปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศให้ครอบคลุมควำมต้องกำรใช้งำนหรือเพ่ิมประสิทธิภำพ ให้ก ำลังพลสำมำรถเข้ำถึงควำมรู้    
ทั้งภำยในและภำยนอก ยศ.ทร. ให้มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลแหล่งควำมรู้ และมีกำรบริหำรจัดกำรคอมพิวเตอร์ 
และเครือข่ำยแบ่งแยกตำมระดับชั้นควำมลับของข้อมูล 
  (๒)  มีข้อมูลประเมินผลกำรศึกษำต่ำง ๆ เพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้ขอรับ
กำรสนับสนุนจำกแผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ยศ.ทร. ให้ช่วยจัดท ำโปรแกรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และกำรรำยงำนผลกำรศึกษำถึง ทร. ประกอบด้วย ระบบกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ระบบประเมินค่ำ
คุณลักษณะส่วนบุคคล ระบบประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ระบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรระบบ
สำรสนเทศ ระบบประเมินควำมพึงพอใจทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยฐำนข้อมูล 
ระบบงำนห้องสมุดและระบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร รวมถึงกำรรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นในกำร
บริหำรงำนและประกอบกำรตัดสินใจ ไว้ในเว็บไซต์ของ รร.สธ.ทร.ฯ ในระบบอินเตอร์เน็ต  http://www. 
navedu.navy.mi.th/index.html และระบบอินทรำเน็ต http://info.navy.mi.th/navedu/ncsc/ index.html 
ได้แก่ ประมวลกำรศึกษำ ตำรำงสอนประจ ำเดือนของแต่ละหลักสูตร รร.สธ.ทร.ฯ ก ำหนดกำรและตำรำงกำร
ปฏิบัติ คู่มือประกอบกำรศึกษำ แบบฟอร์มประวัตินักเรียน และท ำเนียบรุ่น นทน.  
  (๓)  มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ พบว่ำ ยศ.ทร.ก ำหนดให้แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ  
มีหน้ำที่รับผิดชอบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลให้กับ นขต.ยศ.ทร. และสถำนศึกษำในสังกัด ยศ.ทร. ซึ่งรวมถึง 
รร.สธ.ทร.ฯ ด้วย โดยจัดเก็บในรูปแบบฐำนข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของแผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ ได้แก่

http://info.navy.mi.th/navedu/ncsc/%20index.html%20ได้แก่
http://info.navy.mi.th/navedu/ncsc/%20index.html%20ได้แก่


๖๐ 
 

ฐำนข้อมูลกำรทดสอบก่อน/หลังเรียน ฐำนข้อมูลกำรประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล ฐำนข้อมูลประเมินผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ เป็นต้น กำรบริหำรจัดกำรเป็นกำรด ำเนินกำรในภำพรวมของ ยศ.ทร. ตำมภำรกิจของแผนกกรรมวิธี
ข้อมูลฯ กบศ.ฯ นอกจำกนี้ รร.สธ.ทร.ฯ มีค ำสั่งของ (เฉพำะ) ที่ ๑๑/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งข้ำรำชกำรปฏิบัติ
หน้ำที่เพ่ิมเติมจำกภำระงำนปกติ ที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  โดยให้ น.อ.หญิง พจนำ พัฒนมำศ  
ท ำหน้ำที่นำยทหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และมี น.อ.ธนสิน มะโนชัย น.ท.อภิวัฒน์ นวลรัตนะตระกูล และ 
น.ท.วัชรพงษ ์ ปรียำนนท์ ท ำหน้ำที่ ผช.นำยทหำรระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ  
  (๔)  มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้มอบหมำยด้วยวำจำให้ น.ท.หญิง 
จินตนันท์ ทวีศรี หน.ควบคุม กปภ.ฯ ช่วยปฏิบัติรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ ท ำหน้ำที่รวบรวม ตรวจสอบ และปรับปรุง
ข้อมูล โดยขอรับกำรสนับสนุนจำกแผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ ให้ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของ รร.สธ.ทร.ฯ 
ได้แก่ กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมต่ำง ๆ ตำรำงสอนประจ ำเดือนของแต่ละหลักสูตร ก ำหนดกำรและตำรำงกำร
ปฏิบัติ ประมวลกำรศึกษำ ท ำเนียบรุ่น นทน. คู่มือ นทน. กำรเตรียมกำรก่อนเข้ำรับกำรศึกษำของ นทน. 
ส ำหรับฐำนข้อมูล นทน. จัดเก็บเป็นฐำนข้อมูลรวมอยู่ในระบบของแผนกกรรมวิธี ข้อมูล กบศ.ฯ แต่จำกกำร
ตรวจสอบเว็บไซต์ของ รร.สธ.ทร.ฯ พบว่ำ ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลเก่ำที่ยังไม่ได้ปรับให้ทันสมัยตำม
สถำนกำรณ์ เช่น ชื่อท ำเนียบ นทน.ยังเป็นของปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ซึ่งภำยในไม่ปรำกฎว่ำมีข้อมูลใด ๆ 
แผนปฏิบัติงำนเป็นของปีกำรศึกษำ ๒๕๕๒ รูปภำพประชำสัมพันธ์กิจกรรมยังเป็นรูปของ ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ 
ข้อมูลประกันคุณภำพกำรศึกษำ ยังเป็นข้อมูลเก่ำ เช่นกัน หน้ำเว็บไซต์ ท ำเนียบรุ่น มีเฉพำะชื่อเข้ำชมไม่ได้ 
  (๕)  มีกำรรักษำควำมปลอดภัยของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้รับกำรสนับสนุนจำก
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ ในกำรดูแลระบบควำมปลอดภัยของข้อมูล มีกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำร
เข้ำถึงข้อมูลโดยกำรก ำหนด IP Address ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน รร.สธ.ทร.ฯ และชื่อผู้ใช้รหัสผ่ำนให้แก่
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นทน. ส ำหรับล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบต่ำง ๆ ในด้ำนควำมปลอดภัยของระบบเครือข่ำยนั้น 
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ ได้ก ำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนให้ข้ำรำชกำร และ นทน.ทุกนำย เพ่ือล็อกอินผ่ำน 
Proxy server ของ ยศ.ทร. ในกำรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต มีกำรเก็บ Log กำรใช้งำนตำม พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำร
กระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ มีกำรติดตั้ง Firewall ป้องกันบุคคลภำยนอกบุกรุกเข้ำมำใน
ระบบ หรือเฝ้ำดูข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญำตทั้งข้อมูลเข้ำและข้อมูลที่น ำออกไปจำกระบบ   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 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 - ๓, ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ และนำยทหำร
ปกครองของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร ต่อจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตร
ของสถำนศึกษำ และนำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำทั้งหมด  

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓๔.๙๙ ๓๕ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๕๙.๙๙ ๖๐ - ๗๔.๙๙ ≥ ๗๕ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน 
หรือต่ ำกว่ำระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 



๖๑ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำ (๔ นำย) และนำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำ (จ ำนวน ๖ นำย) รวม ๑๐ นำย ได้รับกำรพัฒนำ
วิชำกำร ครบทั้ง ๑๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่
เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ (จ ำนวน ๗ นำย) และนำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำ (จ ำนวน ๒๐ 
นำย) รวม ๒๗ นำย ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร ครบทั้ง ๒๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ง      
ท้ำยเล่มรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๒ ๓ ๔ ๗ 

จ ำนวนนำยทหำรปกครอง ๕ ๗ ๖ ๒๐ 
รวมบุคลากรในสถานศึกษาที่เป็นอาจารย์หลักสูตร
ของสถานศึกษาและนายทหารปกครองทั้งหมด 

๗ ๑๐ ๑๐ ๒๗ 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร 

๒ ๓ ๔ ๗ 

จ ำนวนนำยทหำรปกครอง ที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร ๕ ๗ ๖ ๒๐ 
รวมบุคลากรในสถานศึกษาที่เป็นอาจารย์หลักสูตร
ของสถานศึกษาและนายทหารปกครอง ที่ได้รับการ
พัฒนาวิชาการท้ังหมด 

๗ ๑๐ ๑๐ ๒๗ 

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละปี 
ต่อจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำทั้งหมด  (ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำนั้น ๆ เอง) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙ ๕๐ - ๗๔.๙๙ ๗๕ - ๗๙.๙๙ ๘๐ - ๘๙.๙๙ ≥ ๙๐ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน 
หรือต่ ำกว่ำระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม จ ำนวน ๑๖ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท้ังหมด ๓๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำ       
ที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๗๗ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำทั้งหมด     
๙๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๐ รำยละเอียดตำมผนวก จ ท้ำยเล่มรำยงำนผลกำรตรวจสอบฯ  



๖๒ 
 

 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำใน
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

๓๑ ๓๐ ๑๖ ๗๗ 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำทั้งหมด ๓๑ ๓๐ ๓๒ ๙๓ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕๐.๐๐ ๘๒.๘๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๖๓ 
 

          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 ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

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
หน้ำที่ของผู้บริหำรสถำน 
ศึกษำ 

๓  ๔.๙๓  ๔.๖๗  ๔.๘๘  ๔.๘๓ ๔.๘๓ ๑๔.๔๙ 
           

๕.๓ กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของ
สภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ 

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

๕.๔ ศักยภำพของข้อมูล 
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร  
และกำรเรียนกำรสอน  

๒     ๔ ใน  ๔   ๔ ๘ 
     ๕ ข้อ      

๕.๕ รอยละของจ ำนวน
บุคลำกรในสถำนศกึษำทีเ่ป็น 
อำจำรย์หลักสูตรของสถำน 
ศึกษำ และนำยทหำรปกครอง
ของสถำนศกึษำทีไ่ดรับกำร 
พัฒนำวิชำกำร 

๓ ๗ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๑๐ ๑๐๐ ๒๗ ๑๐๐ ๕ ๑๕ 
 ๗  ๑๐  ๑๐  ๒๗    

๕.๖ รอยละของจ ำนวน
บุคลำกรในสถำนศกึษำทีไ่ดรับ 
กำรพัฒนำในดำนคุณธรรม 
จรยิธรรม ในแตล่ะป ี

๑ ๓๑ ๑๐๐ ๓๐ ๑๐๐ ๑๖ ๕๐ ๗๗ ๘๒.๘๐ ๔ ๔ 
 ๓๑  ๓๐  ๓๒  ๙๓    

รวม ๑๒          ๕๐.๔๘ 
ผลประเมิน ม.๕           ๔.๒๑ 

ระดับคุณภาพ          ดี 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่กำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของ รร.สธ.ทร.ฯ 
 ๒. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีวิสัยทัศน์ และแนวคิดในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนสถำบันไปสู่มำตรฐำนสำกล 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ไม่มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี เสนอให้ผู้บังคับบัญชำ 
รับทรำบ 
 ๒. กำรให้คะแนนผลประเมินของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ยังไม่ถูกต้อง 



๖๔ 
 

 ๓. ข้อมูลในผลกำรด ำเนินงำนกับหลักฐำนอ้ำงอิงไม่สอดคล้องกัน เช่น จ ำนวนโครงกำรและตัวชี้วัดใน
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวนอำจำรย์ นำยทหำรปกครอง บุคลำกร และจ ำนวนชั่วโมงที่ได้รับกำร
พัฒนำ  
 ๔. ข้อมูลในเว็บไซต์ของ รร.สธ.ทร.ฯ (ทั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอินทรำเน็ต) ยังไม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
เท่ำท่ีควร 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ควรเสนอขออนุมัติแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.สธ.ทร.ฯ      
ให้ผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ แล้วส ำเนำแจกจ่ำยแผนฯ หรือจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบเพ่ือน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติที่แท้จริง 
 ๒. ควรมีกำรติดตำมและรำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีในภำพรวม 
ทุกวงรอบ ๖ เดือน เสนอให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงกำรเป็นผู้รำยงำน 
 ๓. ควรทบทวนควำมเหมำะสมของโครงกำรและตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทุกปี  เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.สธ.ทร.ฯ ในปี
ต่อไป และให้รองรับกับกรอบกำรประเมินรอบสี่ (เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรพัฒนำอำจำรย์/นำยทหำร
ปกครอง/บุคลำกรด้ำนวิชำกำร กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม รวมทั้งโครงกำรใน
ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ เป็นต้น) 
 ๔. กำรค ำนวณคะแนนผลประเมินของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เมื่อถ่วงน้ ำหนักแล้ว ให้ใช้เป็นคะแนน
ทศนิยม ๒ ต ำแหน่ง ตำมค่ำเฉลี่ยจริงที่ได้จำกค ำนวณ (ไม่ต้องปรับให้เป็นคะแนนเต็ม)  
 ๕. กำรกรอกข้อมูลคะแนนตัวบ่งชี้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ในกรณีที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพให้
กรอกข้อมูลปีเดียว คือ ปีที่จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณให้กรอกข้อมูลให้ครบ ๓ ปี   
แล้วจึงน ำมำค่ำหำเฉลี่ย 
 ๖. ในกำรเขียนผลด ำเนินงำนใน SAR  

- ควรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับหลักฐำนอ้ำงอิง เช่น จ ำนวนโครงกำรและตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 

- ควรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงของข้อมูลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น 
จ ำนวนบุคลำกรในข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำกับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ และจ ำแนกจ ำนวนกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ - 
๖.๙ ใหช้ัดเจน  

- ควรเติมข้อมูลในมำตรฐำนที่ ๕ ให้ครบถ้วน  
- ควรให้ผู้รับผิดชอบเฉพำะตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ น ำข้อมูลดิบ 

ที่มีมำวิเครำะห์และสรุปผลให้สอดคล้องตัวบ่งชี้ โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ จ ำนวน ชม.กำรพัฒนำ ในหัวข้อกำร
พัฒนำให้ชัดเจนทุกหัวข้อ ตำมแบบฟอร์มคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำหรือในรำยงำนผลกำรประเมินของ
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบฯ (เช่น สรุปรวมว่ำดูงำน ๓๐๐ ชม. ควรระบุว่ำไปเมื่อใด สถำนที่ใด) 
 ๗. ควรพัฒนำและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ รร.สธ.ทร.ฯ ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอย่ำงสม่ ำเสมอ  
โดยออกแบบกำรจัดท ำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน แล้วปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมต่อเนื่องทุกปี 
 ๘. ควรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบสำรสนเทศ/เว็บไซต์ของ รร.สธ.ทร.ฯ ให้ชัดเจน และให้น ำข้อมูล      
ที่ส ำคัญและจ ำเป็นเข้ำระบบ เช่น แผนปฏิบัติงำน ปฏิทินงำน ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ข้อมูล นทน. 
ข้อมูลอำจำรย์ นำยทหำรปกครอง ก ำลังพล ข้อมูลสำระหลักสูตร เอกสำร/คู่มือ/แบบฟอร์ม ๆ เป็นต้น  



๖๕ 
 

 ๙. ควรประชำสัมพันธ์และกระตุ้นให้ นทน.ทุกหลักสูตร เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรประเมิน
ออนไลน์ โดยให้เข้ำมำประเมินในระบบที่ กบศ.ฯ เตรียมไว้ เช่น กำรประเมินกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ    
กำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ห้องสมุด กำรจัดเลี้ยง และกำรให้บริกำรอ่ืน ๆ  
 ๑๐. ในกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร ควรสรุปจ ำนวนผู้ที่เข้ำ
รับกำรอบรม ตำมวงรอบปีกำรศึกษำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๕.๑ (๓)ฯ) 

ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏบิัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ รร.สธ.ทร.ฯ  

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผล 
ด ำเนินงำน 

ผลสรุปตำมตัวชี้วัด 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
 แผนงำนท่ี ๑ แผนพัฒนำคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๑. โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพ 
กำรเรยีนกำรสอน 

๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ภำยในระยะเวลำที่หลักสูตรก ำหนด ต่อ
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรศึกษำ ; ≥ ร้อยละ ๙๐ 

- หลักสูตร สธ.ทร. มี ๑๒๖ นำย 
จำก ๑๒๖ นำย คดิเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
- หลักสูตร อส. มี ๗๓ นำย จำก 
๗๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

  ๑.๒ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ในแต่ละปี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบันก ำหนด ต่อ
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ;  
≥ ร้อยละ ๔๕ 

- หลักสูตร สธ.ทร. มี ๖๙ นำย 
จำก ๑๒๖ นำย คดิเป็นร้อยละ 
๕๔.๗๖ 
- หลักสูตร อส. มี ๗๓ นำย จำก 
๗๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

๒. กิจกรรมควำมพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้
ที่มีต่อผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ ; ≥ ๓.๕๐ 

- ผลประเมินหลักสตูร สธ.ทร. 
= ๔.๓๘ 
- ผลประเมินหลักสตูร  
อส. = ๔.๒๐ 

  

๓. กิจกรรมกำรเสริมสรำ้ง
คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีผล
กำรประเมินค่ำคณุลักษณะส่วนบุคคลใน
ระดับดีขึ้นไป ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด ; ≥ ๘๐ 

- หลักสูตร สธ.ทร. มี ๑๒๖ นำย 
จำก ๑๒๖ นำย คดิเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 
- หลักสูตร อส. มี ๗๓ นำย จำก 
๗๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

 รวมแผนงานที่ ๑  
มี ๓ โครงการ 

รวม ๔ ตัวชี้วัด  ๔
ตัวชี้วดั 

๐
ตัวชี้วดั 

 แผนงำนท่ี ๒ แผนพัฒนำผลงำนองค์กำรและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
๑. โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำ

ผลงำนองค์กำร 
จ ำนวนเรื่องในกำรจัดท ำผลงำนองค์กำร ;  
≥ ๑ เรื่อง 

ไม่พบข้อมูล    

๒. โครงกำรจดัท ำองค์ควำมรู ้ จ ำนวนเรื่องในกำรจัดท ำองค์ควำมรู้ 
รร.สธ.ทร.ฯ ; ≥ ๑ เรื่อง 

มี ๓ เรื่อง 
- กำรจัดท ำ งป. 
- กำรจัดท ำตำรำงสอน 
- พิธีรับพระรำชทำนวุฒิบัตร 

  

 รวมแผนงานที่ ๒  
มี ๒ โครงการ 

รวม ๒ ตัวชี้วัด  ๑
ตัวชี้วดั 

๑
ตัวชี้วดั 

 แผนงำนท่ี ๓ แผนท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
๑. โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีทำงทหำร   
 ๑.๑ กิจกรรมท ำนุบ ำรุง

ศิลปะ/วัฒนธรรม/ประวัติ-
ศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 

จ ำนวนกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศลิปะ/วฒันธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย ;  
≥ ๑๐ 

มีทั้งหมด ๑๖ กิจกรรม 
- หลักสูตร สธ.ทร. มี ๖ กิจกรรม 
- หลักสูตร อส. มี ๓ กิจกรรม 
- ทั้ง ๒ หลักสูตร มี ๗ กิจกรรม 

  

  



๖๗ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๕.๑ (๓)ฯ) 

ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏบิัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ รร.สธ.ทร.ฯ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผล 
ด ำเนินงำน 

ผลสรุปตำมตัวชี้วัด 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
 ๑.๒ กิจกรรมขนบธรรมเนียม 

ประเพณีทำงทหำร 
จ ำนวนกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร ; ≥ ๑๐ 

มีทั้งหมด ๓๐ กิจกรรม 
- หลักสูตร สธ.ทร. มี ๑๖ กิจกรรม 
- หลักสูตร อส. มี ๗ กิจกรรม 
- ทั้ง ๒ หลักสูตร มี ๗ กิจกรรม 

  

๒. โครงกำรพัฒนำอำคำร
สถำนท่ีและสภำพแวดล้อม 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่ออำคำรสถำนท่ี
และสภำพแวดล้อม ; ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ย = ๔.๔๔   

 รวมแผนงานที่ ๓  
มี ๒ โครงการ 

รวม ๓ ตัวชี้วัด  ๓
ตัวชี้วดั 

๐
ตัวชี้วดั 

 แผนงำนท่ี ๔ แผนบรหิำรจดักำรและกำรพัฒนำองค์กร 
๑. โครงกำรจดัท ำแผนกำร

ด ำเนินงำน/แผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำป ี

มีแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัตงิำน
ประจ ำปีก่อนปีกำรศึกษำ ; มีแผน 

มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  

  

๒. โครงกำรทบทวนแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำและจัดท ำ
แผนงำนประจ ำป ี

๒.๑ มีกำรทบทวนแผนพัฒนำคณุภำพ
กำรศึกษำทุกป ี; มีกำรทบทวน 

ไม่ได้ด ำเนินกำร   

 ๒.๒ มีกำรท ำแผนงำนประจ ำปี (ตำม
แผนพัฒนำกำรศึกษำ ; มีแผน 

มีกำรจัดท ำแผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  

  

๓. โครงกำรพัฒนำก ำลังพล     
 ๓.๑ กิจกรรมอบรมทำง

วิชำกำร/กำรศึกษำดูงำน 
(นำยทหำรปกครอง) 

ร้อยละของจ ำนวนนำยทหำรปกครอง 

ที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร ต่อจ ำนวน
นำยทหำรปกครองใน รร.สธ.ทร.ฯ ;  
≥ ร้อยละ ๗๕ 

มี ๖ นำย จำก ๖ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

  

 ๓.๒ กิจกรรมอบรมดำ้น
คุณธรรมจริยธรรม 

ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำร
พัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละ
ปี ต่อจ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ;  
≥ ร้อยละ ๙๐ 

มี ๑๖ นำย จำก ๓๒ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๕๐  

  

 รวมแผนงานที่ ๔  
มี ๓ โครงการ 

รวม ๕ ตัวชี้วัด  ๓
ตัวชี้วดั 

๒
ตัวชี้วดั 

 แผนงำนท่ี ๕ แผนบรหิำรหลักสตูรและกำรเรียนกำรสอน 
๑. โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน   
 ๑.๑ กิจกรรมด้ำนกำร

ส่งเสริมวิชำกำรต่อจ ำนวน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด 

ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรมส่งเสรมิ
วิชำกำร ต่อจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน
ทั้งหมด ; ≥ ร้อยละ ๕๐ 

มี ๒๗ กิจกรรม จำก ๕๓ 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๔ 

  

 ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ต่อ
จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีนทั้งหมด 

ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรมส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม ต่อจ ำนวนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนท้ังหมด ; ≥ ร้อยละ ๑๐ 

มี ๒๐ กิจกรรม จำก ๕๓ 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๔ 

  



๖๘ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๕.๑ (๓)ฯ) 

ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏบิัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ รร.สธ.ทร.ฯ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผล 
ด ำเนินงำน 

ผลสรุปตำมตัวชี้วัด 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
 ๑.๓ กิจกรรมด้ำนส่งเสรมิ

สุขภำพต่อจ ำนวนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียนท้ังหมด 

ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรมด้ำนส่งเสรมิ
สุขภำพ ต่อจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรยีน
ทั้งหมด ; ≥ ร้อยละ ๑๐ 

มี ๖ กิจกรรม จำก ๕๓ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๒ 

  

๒. 
 

โครงกำรประเมินกำรสอน
ของอำจำรย์ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจในกำรสอนของ
อำจำรย์ ; ≥ ๓.๕๑ 

ไม่พบข้อมูล มีแต่กำรวเิครำะห์
เป็นรำยบุคคล 

  

๓. โครงกำรประเมินทรัพยำกร
สนับสนุนกำรเรยีนรู ้

๓.๑ ค่ำเฉลีย่ควำมพึงพอใจในกำรใช้
บริกำรห้องสมุด ; ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ย = ๔.๑๘   

  ๓.๒ ค่ำเฉลีย่ควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรกองบริกำรกำรศึกษำ ; ≥ ๓.๕๑ 

ไม่มี นทน.รร.สธ.ทร.ฯ เข้ำ
ประเมิน 

  

  ๓.๓ ค่ำเฉลีย่ควำมพึงพอใจในกำร
ให้บริกำรของกองสนับสนุนในด้ำนกำร 
จัดเลีย้ง ; ≥ ๓.๕๑ 

ไม่มี นทน.รร.สธ.ทร.ฯ เข้ำ
ประเมิน 

  

 รวมแผนงานที่ ๕  
มี ๓ โครงการ 

รวม ๗ ตัวชี้วัด  ๔
ตัวชี้วดั 

๓
ตัวชี้วดั 

 แผนงำนท่ี ๖ แผนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
๑. โครงกำรจดัท ำรำยกำร

ประเมินตนเอง 
๑.๑ มีรำยงำนประเมินตนเองของหน่วยงำน
ย่อย ; มีกำรจัดท ำ 

มี SAR ประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ 
บก.ฯ กศษ.ฯ และ กปค.ฯ 

  

  ๑.๒ มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
สถำบัน ; มีกำรจัดท ำ 

มี SAR ประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ 
รร.สธ.ทร.ฯ 

  

๒. โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุง
เว็บเพจประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ 

จ ำนวนครั้งในกำรปรับปรุงเว็บเพจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ต่อปีกำรศึกษำ ;  
≥ ๑ ครั้ง 

ไม่พบข้อมูล ยังเป็นข้อมูลเกำ่   

 รวมแผนงานที่ ๖  
มี ๒ โครงการ 

รวม ๓ ตัวชี้วัด  ๒
ตัวชี้วดั 

๑
ตัวชี้วดั 

 แผนงำนท่ี ๗ แผนส่งเสริมกำรพัฒนำอัตลักษณ์และเอกลักษณ ์
๑. โครงกำรสนับสนุน 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน  
(กำรบรรยำยสรุปทำงทหำร) 

๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนและ
บุคคลำกรทีม่ีส่วนร่วม ต่อจ ำนวนผู้เรยีน
และบุคลำกรทั้งหมด ; ≥ ร้อยละ ๕๐ 

มี ๑๒๖ นำย จำก ๑๒๖ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

 ๑.๒ ร้อยละจ ำนวนผูเ้รียนที่มผีลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ต่อ
จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด ; ≥ ร้อยละ ๘๐ 

มี ๑๒๖ นำย จำก ๑๒๖ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

  ๑.๓ ค่ำเฉลีย่ผลประเมนิของผูเ้รียน ; ≥ ๔.๕๑ ค่ำเฉลี่ยผลกำรฝึกฯ = ๔.๕๒   
  



๖๙ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๕.๑ (๓)ฯ) 

ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏบิัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ รร.สธ.ทร.ฯ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผล 
ด ำเนินงำน 

ผลสรุปตำมตัวชี้วัด 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
๒. โครงกำรสนับสนุนเอกลักษณ์

ของหน่วย  
(กำรเขียนบทควำม 

กำรวำงแผนทำงเรือและกำร
บริหำรงำนทำงทหำร) 

๒.๑ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนและ
บุคคลำกรที่มีส่วนร่วม ต่อจ ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมดและบุคลำกรทั้งหมด ; ≥ ร้อยละ ๕๐ 

ไม่ได้ด ำเนินกำรโครงกำรนี ้   

 ๒.๒ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนท่ีมผีลกำร
ประเมินควำมพึงพอใจในระดับดีขึ้นไป ต่อ
จ ำนวนผู้เรียนท้ังหมด ; ≥ ร้อยละ ๘๐ 

ไม่ได้ด ำเนินกำรโครงกำรนี ้   

 รวมแผนงานที่ ๗  
มี ๒ โครงการ 

รวม ๕  ตัวชี้วัด  ๓
ตัวชี้วดั 

๒ 
ตัวชี้วดั 

 แผนงำนท่ี ๘ แผนชี้น ำแก้ปัญหำและช่วยเหลือสังคม 
๑. โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งช้ี

มำตรกำรส่งเสรมิใน
สถำนศึกษำ  
(เสริมสรำ้งควำมสำมัคคี) 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของหน่วยงำน 

ที่เห็นว่ำมีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคน
ในสถำบัน ; ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ย = ๔.๑๑   

๒. โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งช้ี
มำตรกำรส่งเสรมินอก
สถำนศึกษำ  
(จิตอำสำช่วยเหลือสังคม) 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของหน่วยงำนที่เห็น
ว่ำมีประโยชน์และสร้ำงคณุค่ำต่อชุมชน
หรือสังคม ; ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ย = ๔.๖๒   

 รวมแผนงานที่ ๘  
มี ๒ โครงการ 

รวม ๒ ตัวชี้วัด  ๒
ตัวชี้วดั 

๐
ตัวชี้วดั 

 รวมท้ังหมด ๑๙ โครงการ รวมท้ังหมด ๓๑ ตัวชี้วัด  ๒๒
ตัวชี้วดั 

๙
ตัวชี้วดั 

   ร้อยละ ๗๐.๙๗ ๒๙.๐๓ 

 
หมำยเหตุ 
แผนงำนท่ี ๑  มี  ๓  โครงกำร  ๔  ตัวช้ีวัด   บรรลุ  ๔  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุ  ๐  ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๒  มี  ๒  โครงกำร  ๒  ตัวช้ีวัด   บรรลุ  ๑  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุ  ๑  ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๓  มี  ๒  โครงกำร  ๓  ตัวช้ีวัด   บรรลุ  ๓  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุ  ๐  ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๔  มี  ๓  โครงกำร  ๕  ตัวช้ีวัด   บรรลุ  ๓  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุ  ๒  ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๕  มี  ๓  โครงกำร  ๗  ตัวช้ีวัด   บรรลุ  ๔  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุ  ๓  ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๖  มี  ๒  โครงกำร  ๓  ตัวช้ีวัด   บรรลุ  ๒  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุ  ๑  ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๗  มี  ๒  โครงกำร  ๕  ตัวช้ีวัด   บรรลุ  ๓  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุ  ๒  ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๘  มี  ๒  โครงกำร  ๒  ตัวช้ีวัด   บรรลุ  ๒  ตัวช้ีวัด  ไม่บรรลุ  ๐  ตัวช้ีวัด 
รวมท้ังหมด ๘ แผนงาน ๑๙ โครงการ บรรลุ ๒๒ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ ๙ ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 



๗๐ 
 

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.สธ.ทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)   มีกำรบริหำรหลักสูตรตำมนโยบำยผู้บริหำรระดับสูง/สภำกำรศึกษำ พบว่ำ ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ ได้รับ
กำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. จึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในกำรรับทรำบ/พิจำรณำก ำหนด
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ รร.สธ.ทร.ฯ ให้เหมำะสมสอดคล้องกับนโยบำยผู้บริหำรระดับสูงของ ทร. เช่น        
กำรจัดกำรเรียนภำษำอังกฤษให้กับ นทน.หลักสูตร สธ.ทร. และหลักสูตร อส. เพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถก ำลังพล
ด้ำนภำษำอังกฤษ ฯลฯ 
  (๒)   กำรบริหำรหลักสูตรตอบสนองวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรก ำหนด
วัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำไว้ คือ “อ ำนวยกำรฝึกและศึกษำ วิชำเสนำธิกำรกิจและวิชำอ่ืน ๆ อันจ ำเป็นส ำหรับ
ผู้บังคับบัญชำ และฝ่ำยอ ำนวยกำร ส ำหรับโครงกำรน ำร่องหลักสูตร สธ.ทร.สองภำษำ ได้เน้นเพื่อพัฒนำหลักสูตร
สธ.ทร. ให้ผู้เข้ำรับกำรศึกษำมีทักษะและควำมสำมำรถในกำรแสดงวิสัยทัศน์ แสดงควำมคิดเห็น เจรจำต่อรอง 
รวมทั้งสำมำรถน ำเสนอผลงำนทั้งทำงวำจำและเอกสำรภำษำอังกฤษ และยังเป็นกำรผลิตบุคลำกรให้เหมำะสม    
ที่จะเป็นผู้บริหำรระดับสูงของ ทร. ต่อไป” ดังนั้น กำรบริหำรหลักสูตรที่ รร.สธ.ทร.ฯ ด ำเนินกำรอยู่นั้น            
จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้  ซึ่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ได้ท ำกำรเปิดกำรศึกษำหลักสูตร สธ.ทร.  
หลักสูตร สธ.ทร.สองภำษำ และหลักสูตร อส. โดยได้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร 
ครบถ้วนทุกหมวดวิชำ  
  (๓)  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมประมวลกำรศึกษำและสำระหลักสูตร พบว่ำ กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
ด ำเนินกำรจัดตำรำงสอนส ำหรับหลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ และหลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ เป็นไปตำมประมวล
กำรศึกษำและสำระหลักสูตรที่ก ำหนด ส่งเสริมวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรได้รับควำมรู้
จำกแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย (ดูงำน กำรบรรยำยพิเศษ) ฯลฯ 
  (๔)  มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตร พบว่ำ รร.สธ.ทร. ด ำเนินกำรประเมินหลักสูตร โดย 
   - มี ฝวก.ยศ.ทร. เป็นหน่วยด ำเนินกำรให้หน่วยต่ำง ๆ ของ ทร. เป็นผู้ประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 
รร.สธ.ทร.ฯ ซึ่งจะท ำให้ ฝวก.ฯ และ รร.สธ.ทร.ฯ ได้รับทรำบข้อมูลผลย้อนกลับจำกหน่วยผู้ใช้งำน สำมำรถน ำ
ข้อมูลที่ได้รับไปพิจำรณำปรับปรุงพัฒนำในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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   - รร.สธ.ทร.ฯ มอบหมำยให้ นทน.ทุกหลักสูตรด ำเนินกำรสัมมนำ ในช่วงก่อนกำรปิดกำรศึกษำ เพ่ือ
ประเมินหลักสูตรในด้ำนต่ำง ๆ ทั้งในด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนกำรสนับสนุนกำรศึกษำ โดยหลักสูตร อส.             
ได้ด ำเนินกำรสัมมนำในเดือน มี.ค.๕๘ หลักสูตร สธ.ทร. และหลักสูตร สธ.ทร.สองภำษำ ในเดือน ก.ย.๕๘ 
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้น ำ
ผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ ในเรื่องกำรจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ส ำหรับหลักสูตร
อส. และหลักสูตร สธ.ทร. ให้มีจ ำนวนชั่วโมงมำกขึ้น และมีควำมต่อเนื่องในกำรเรียน ดังนั้น ในปีกำรศึกษำ
๒๕๕๘ รร.สธ.ทร.ฯ ได้เพ่ิมจ ำนวนชั่วโมงกำรเรียนกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ จำกเดิมจ ำนวน ๑๘ ชั่วโมง เป็น
จ ำนวน ๓๐ ชั่วโมง และได้ให้ด ำเนินกำรเรียนอย่ำงต่อเนื่อง 
  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.สธ.ทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๓ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีนโยบำยส่งเสริม/พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ พบว่ำ 

- ยศ.ทร. (ฝวก.ยศ.ทร.) ได้รับอนุมัติให้ข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรศึกษำหลักสูตรต่ำง ๆ ทั้งภำยในประเทศ 
และต่ำงประเทศ ประจ ำปี งป.๕๘ เช่น ศึกษำหลักสูตร National Defense University (NDU) International 
Fellows Program หลักสูตร วปอ.อินเดีย วปอ.มำเลเซีย วปอ.ปำกีสถำน กำรอบรมหลักสูตร College of 
Security Study Exclusive Course กำรประชุมวิชำกำรประเพณี  ทร. ม.มหิดล ม.ธรรมศำสตร์  และ                    
ม.เกษตรศำสตร์ ฯลฯ 
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  - จัดให้อำจำรย์ ฝวก.ฯ และอำจำรย์ของ รร.สธ.ทร.ฯ เดินทำงไปดูงำนต่ำงประเทศกับคณะ นทน.
หลักสูตร สธ.ทร. ในระหว่ำง ๑ - ๘ มี.ค.๕๘ ณ ประเทศญี่ปุ่น สำธำรณรัฐเกำหลี และสำธำรณรัฐประชำชนจีน  
  - จัดให้อำจำรย์ ฝวก.ฯ และอำจำรย์ของ รร.สธ.ทร.ฯ เดินทำงไปดูงำนต่ำงประเทศกับคณะ 
นทน.หลักสูตร อส. ในระหว่ำง ๑ - ๕ ก.พ.๕๘ ณ ประเทศสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม และสำธำรณรัฐ
แห่งสหภำพเมียนมำร ์
  - มีกำรจัดให้อำจำรย์เข้ำรับฟังกำรบรรยำยพิเศษทุกครั้งที่ ฝวก.ฯ จัดให้กับข้ำรำชกำร นักศึกษำ 
และ นทน.หลักสูตรต่ำง ๆ 
  (๒)  มีกำรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำและวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ พบว่ำ 
รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรรวบรวมเฉพำะรำยชื่ออำจำรย์ทั้งในหน่วย ทร. และภำยนอก ทร. แต่ยังไม่ได้จัดท าข้อมูล
ส่วนบุคคลของอำจำรย์ เช่น ประวัติกำรศึกษำ สถำนที่ท ำงำน วิธีกำรติดต่อ ฯลฯ 
  (๓) มีกำรประชุม/ชี้แจงอำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ที่ปรึกษำในหลักสูตรของสถำนศึกษำ พบว่ำ ในบ่งกำร
แบ่งกลุมอภิปรำย ได้ก ำหนดให้อำจำรย์ประจ ำวิชำเป็นผู้ชี้แจงกำรปฏิบัติ และชี้แจงบ่งกำรให้อำจำรย์ที่ปรึกษำ
ประจ ำกลุ่มสัมมนำ เกิดควำมเข้ำใจและสำมำรถด ำเนินกำรให้ค ำปรึกษำแก่  นทน.ได้ด้วยบรรทัดฐำนเดียวกัน
มำกขึ้น 
  (๔)  มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ที่สอนในหลักสูตรของสถำนศึกษำ พบว่ำ กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ 
ได้แจกแบบฟอร์มประเมินอำจำรย์ผู้สอน/ผู้บรรยำย ให้กับ นทน.ทุกหลักสูตร ทุกครั้งหลังจำกจบกำรบรรยำย
เรียบร้อย (โดยมีจ ำนวนแบบฟอร์มที่แจกจ่ำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ของ จ ำนวน นทน.ในแต่ละหลักสูตร) 
จำกนั้นได้ด ำเนินกำรสรุป และรวบรวมผล รำยงำนให้ ฝวก.ฯ รับทรำบตำมวงรอบไตรมำส  
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวน/ปรับปรุง/รำยงำนและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
 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 
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(๓) มีกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้อื่น ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(๔) มีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้   โดยที่ค่ำเฉลี่ยรวมของผลกำรประเมิน     
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก ๕ คะแนน 
(๕) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร 

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 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑) มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง พบว่ำ ตำมโครงสร้ำงหน่วยของ 
ยศ.ทร. มีหน่วยงำนรองรับในกำรจัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุงตำมที่ รร.สธ.ทร.ฯ ขอรับกำรสนับสนุน 
ได้แก่ กบ.ฯ กอง สน.ฯ กบศ.ฯ เพ่ือด ำเนินกำรปรับปรุงอำคำร สถำนที่ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยกำรเรียน        
กำรสอน เป็นต้น  
  (๒) มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่  และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ มีกำรด ำเนินกำรในเรื่อง
เกี่ยวกับกำรพัฒนำปรับปรุง ได้แก่  
   - เสนอขอ งป. ปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตร รร.สธ.ทร.ฯ วงเงิน ๕.๕ ล้ำนบำท  
   - เสนอขอ งป. ปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตร อส. วงเงิน ๕.๕ ล้ำนบำท  
   - เสนอขอปรับปรุงห้องนอนอำคำรพักรับรองนำยทหำรโสดเพ่ือรับรองนำยทหำรนักเรียนมิตร
ประเทศจ ำนวน ๑๐ ห้อง วงเงิน ๖ ล้ำนบำท   
   - ขอรับกำรสนับสนุนจำก ชย.ทร. เพ่ือซ่อมท ำปรับปรุงห้องเรียนหลักสูตร สธ.ทร.สองภำษำ และ
คลังต ำรำ แล้วเสร็จเมื่อ กพ.๕๙  
   - ขอรับกำรสนับสนุนจำก พธ.ทร. สนับสนุนกำรซ่อมท ำเก้ำอ้ีห้องเรียน  
  (๓) มีกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้อื่น ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่ำ  
   - ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ กหส.ฯ ได้จัดมุมพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษส ำหรับข้ำรำชกำร 
ยศ.ทร. และ นทน.ทุกหลักสูตร 
   - รร.สธ.ทร.ฯ ได้เสนอรำยชื่อหนังสือที่ นทน. เห็นว่ำสมควรจะจัดหำให้กับ กหส.ฯ 
   - กหส.ฯ จัดท ำสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้ในรูปแบบวีดีทัศน์ แถบบันทึกเสียง นอกเหนือจำก
รูปเล่มหนังสือ รวมถึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรประจ ำภำค เอกสำรวิจัย กำรพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำรของ
นักศึกษำ และ นทน.หลักสูตรต่ำง ๆ ในรูปแบบ e-book ซึ่งผู้ใช้สำมำรถอ่ำนข้อมูลได้จำกหน้ำเว็บไซต์ของ
ห้องสมุด 
   - กหส.ฯ ด ำเนินกำรให้มีสัญญำณ WIFI ภำยในห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมกำรค้นคว้ำข้อมูลทำง
อินเตอร์เน็ต ควบคู่กับกำรค้นหำจำกหนังสือในเวลำเดียวกัน 
  (๔) มีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้  โดยที่ค่ำเฉลี่ยรวมของผลกำร
ประเมิน ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก ๕ คะแนน พบว่ำ 



๗๔ 
 

   - มีกำรจัดเตรียมแบบฟอร์มให้นำยทหำรนักเรียนเข้ำประเมินผ่ำนระบบสำรสนเทศของ ยศ.ทร.       
ในด้ำนต่ำง ๆ เช่น กำรบริกำรห้องสมุด ควำมพร้อมห้องเรียน อำคำรพัก และอำหำร ฯลฯ แต่พบหลักฐำนผลกำร
ประเมินของ นทน. เฉพำะกำรใช้บริกำรห้องสมุดเท่ำนั้น และจ ำนวน นทน.ของ รร.สธ.ทร.ฯ เข้ำประเมินน้อยมำก 
   - ผลกำรประเมินของกำรใช้บริกำรห้องสมุด (กำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๘ 
จำกผู้ประเมินทั้งหมด จ ำนวน ๘๘ นำย ซ่ึงมี นทน.หลักสูตร สธ.ทร. เข้ำประเมินเพียง ๒ นำย (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๙๗) และ นทน.หลักสูตร อส. เข้ำประเมิน จ ำนวน ๔๔ นำย (ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๔๓)  
  (๕) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ ในกำรพัฒนำกำรบริ หำรจั ดกำร กำรให้ บริ กำร พบว่ ำ                       
รร.สธ.ทร.ฯ ได้พิจำรณำน ำผลกำรสัมมนำเพ่ือประเมินด้ำนกำรเรียนกำรสอน บริกำรห้องสมุด สภำพห้องเรียน และ
อำคำรพักของ นทน.หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ และหลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ ไปด ำเนินกำรพัฒนำ เช่น กำรซ่อมท ำ
เครื่องปรับอำกำศห้องเรียน และกำรเสนอจัดซื้อเก้ำอ้ีนั่งภำยในห้องเรียน ฯลฯ แต่ทั้งนี้ในข้อเท็จจริง รร.สธ.ทร.ฯ 
ควรน ำผลที่ได้จำกกำรประเมินในเกณฑ์กำรพิจำรณำที่ (๔) มำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ 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 ๖.๖ แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ภำยนอกสถำนศึกษำ  
(๑) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
(๒) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(๓) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ 
(๔) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ 
(๕) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร 

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.สธ.ทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ ดังนี้ 
  (๑)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีแหล่งกำรเรียนรู้                  
ทีห่ลำกหลำยจำกกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศตำมภูมิภำคต่ำง ๆ มีกำรน ำ นทน.ฯ เข้ำนมัสกำรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
เยี่ยมชมวัดและสถำนที่ส ำคัญทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม เช่น สักกำระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย         
จว.หนองคำย  ศึกษำประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชน สะพำนมิตรภำพไทย - ลำว ศึกษำสถำปัตยกรรมพระ
บรมธำตเจดีย์ วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร อีกทั้งมีกิจกรรมกำรจัดเลี้ยงแบบพิธีกำร (Sit down dinner)         



๗๕ 
 

ณ โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ และโรงแรมดุสิตธำนี เพ่ือให้ นทน. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เกี่ยวกับกำรเข้ำสังคม  
เรียนรู้มำรยำทในกำรรับประทำนอำหำรตำมพิธีกำรแบบตะวันตก  
  (๒)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ         
มีกำรน ำข้ำรำชกำร และ นทน.ไปดูกิจกำรและทัศนศึกษำหน่วยงำนตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เข้ำเยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุปจำกองค์กรภำครัฐและเอกชนที่ประสบควำมส ำเร็จ  ในกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร เช่น ฟังกำรบรรยำยสรุปโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ จว.ล ำปำง โรงไฟฟ้ำล ำตะคองชลภำวัฒนำ              
จว.นครรำชสีมำ บริษัทไทยออยล์ จว.ชลบุรี  ศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวุธ จว.ลพบุรี  อู่ต่อเรือแดวู และบริษัทซัมซุง 
สำธำรณรัฐเกำหลี เป็นต้น 
  (๓)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีแหล่งกำรเรียนรู้   
ที่หลำกหลำยจำกกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ซึ่งมีกำรจัดให้ข้ำรำชกำร และ นทน. 
เข้ำเยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุปจำกองค์กรภำครัฐ ชมกิจกำรส่วนรำชกำรตำมจังหวัดต่ำง ๆ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและหอกำรค้ำจังหวัด เช่น ฟังบรรยำยสรุปข้อมูลจังหวัดกระบี่จำกผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและประธำน
หอกำรค้ำ จว.กระบี่ เยี่ยมชมกำรบริหำรจัดกำรด่ำนศุลกำกรช่องแม็กบ้ำนสวน อ.สิรินธร จว.อุบลรำชธำนี     
ศึกษำดูงำน โรงงำนน้ ำมันปำล์ม จว.ประจวบคีรีขันธ์ และกำรศึกษำภูมิประเทศ สภำพเศรษฐกิจ และวิถีชีวิต
ตำมแนวชำยแดน สปป.ลำว เป็นต้น 
  (๔)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีแหล่งกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยจำกกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศตำมภูมิภำคต่ำง ๆ เช่น เยี่ยมชมอุทยำน
ประวัติศำสตร์ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ จว.สมุทรปรำกำร ศึกษำประวัติศำสตร์สะพำนข้ำมแม่น้ ำแคว พิพิธภัณฑ์
ช่องเขำขำด สุสำนเชลยศึก จว.กำญจนบุรี ศึกษำดูงำนกำรบริหำรธุรกิจด้ำนกำรกีฬำ ณ สนำมไอโมบำย        จว.
บุรีรัมย์ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติที่มีชีวิต      เป็น
ต้นแบบของควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเกษตรและกำรพัฒนำสังคม ได้แก่ ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วย
ฮ่องไคร้ จว.เชียงใหม่  ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน จว.จันทบุรี โครงกำรอนุรักษ์พันธุ์พืช               อัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ.ล ำตะคอง จว.นครรำชสีมำ มีกำรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ร่วมกับ     ร.
ร.พำนพร้ำว จว.หนองคำย ร.ร.บ้ำนแซว จว.เชียงรำย ร่วมเล่นกีฬำกับส่วนรำชกำรภำครัฐและภำคเอกชนตำม
ภูมิภำคต่ำง ๆ ที่ได้เดินทำงไป รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้อง ของหลักสูตร อส. และกีฬำสัมพันธ์
ระหว่ำงหลักสูตร อส.และหลักสูตร สธ.ทร.   
  (๕)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีแหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยจำกกำร 
ดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศตำมภูมิภำคต่ำง ๆ ซึ่งมีกำรจัดให้ นทน. เข้ำเยี่ยมชมกิจกำรและฟังบรรยำยสรุป
จำกหน่วยงำนทหำรทั้งภำยในและภำยนอก ทร. ในทุก ๆ ภูมิภำค ได้แก่ 

 - ภำคเหนือ  ฟังบรรยำยสรุป นรข.เขตเชียงรำย  ศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวุธ จว.ลพบุรี 
 - ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ฟังบรรยำยภำรกิจ กองทัพภำค ๒ จว.นครรำชสีมำ กองพล      

ทหำรม้ำที่ ๓ จว.ขอนแก่น และ นรข.เขตหนองคำย  
 - ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง ฟังบรรยำยสรุป นรข.เขตอุบลรำชธำนี  และ สน.เรือโขงเจียม   
จว.อุบลรำชธำนี   
 - ภำคใต้ ฟังบรรยำยสรุป กองบิน ๗ จว.สุรำษฏร์ธำนี ทรภ.๒ จว.สงขลำ ทรภ.๓ จว.ภูเก็ต 
 - ภำคตะวันออก ฟังบรรยำยสรุป ทรภ.๑ กปช.จต. จว.จันทบุรี ฐำนส่งก ำลังบ ำรุงทหำรเรือตรำด     
จว.ตรำด 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 



๗๖ 
 

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 ๖.๗ 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.สธ.ทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร จ ำนวน ๒๗ โครงกำร/
กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมหลักสูตร สธ.ทร. จ ำนวน ๑๖  กิจกรรม และกิจกรรมร่วมกันของหลักสูตร อส. 
และ สธ.ทร. จ ำนวน ๑๑ กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๕๓ โครงกำร/กิจกรรม       
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๔  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
วิชำกำร จ ำนวน ๗๓ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๔๓ โครงกำร/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๕ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ เท่ำกับ ๕  คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร ๒๒ ๒๔ ๒๗ ๗๓ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๔๔ ๔๖ ๕๓ ๑๔๓ 
ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๕๒.๑๗ ๕๐.๙๔ ๕๑.๐๕ 
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 

 



๗๗ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน    
๒๐ โครงกำร/กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมหลักสูตร อส. จ ำนวน ๒ กิจกรรม หลักสูตร สธ.ทร. จ ำนวน            
๗  กิจกรรม และกิจกรรมร่วมกันทั้งสองหลักสูตร จ ำนวน ๑๑ กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งหมด ๕๓ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๔  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๕๐ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๔๓ 
โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๙๗ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๘ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ๑๒ ๑๘ ๒๐ ๕๐ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๔๔ ๔๖ ๕๓ ๑๔๓ 
ร้อยละ ๒๗.๒๗ ๓๙.๑๓ ๓๗.๗๔ ๓๔.๙๗ 
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 ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๑๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ จ ำนวน ๖ โครงกำร/
กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมหลักสูตร สธ.ทร. จ ำนวน ๓ กิจกรรม และกิจกรรมร่วมกันของหลักสูตร อส. และ 
สธ.ทร. จ ำนวน ๓ กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ๕๓ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๓๒  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) รร.สธ.ทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
สุขภำพ จ ำนวน ๒๐ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ๑๔๓ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็น   
ร้อยละ ๑๓.๙๙ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๙ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ  ๑๐ ๔ ๖ ๒๐ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๔๔ ๔๖ ๕๓ ๑๔๓ 
ร้อยละ ๒๒.๗๓ ๘.๗๐ ๑๑.๓๒ ๑๓.๙๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 



๗๘ 
 

         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 ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

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    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     ๕ ใน ๕   ๕ ๑๕ 
     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 ๒๒ ๕๐.๐๐ ๒๔ ๕๒.๑๗ ๒๗ ๕๐.๙๔ ๗๓ ๕๑.๐๕ ๕ ๑๐ 
 ๔๔  ๔๖  ๕๓  ๑๔๓    

๖.๘ รอยละของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรม ดำนกำร 
สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

๑ ๑๒ ๒๗.๒๗ ๑๘ ๓๙.๑๓ ๒๐ ๓๗.๗๔ ๕๐ ๓๔.๙๗ ๕ ๕ 
 ๔๔  ๔๖  ๕๓  ๑๔๓    

๖.๙ รอยละของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรม ดำนกำร 
สงเสริมสุขภำพ 

๑ ๑๐ ๒๒.๗๓ ๔ ๘.๗๐ ๖ ๑๑.๓๒ ๒๐ ๑๓.๙๙ ๕ ๕ 
 ๔๔  ๔๖  ๕๓  ๑๔๓    

รวม ๑๖          ๗๔ 
ผลประเมิน ม.๖           ๔.๖๓ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 รร.สธ.ทร.ฯ สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้ครบทุกด้ำน ทั้งด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม และ
สุขภำพ โดยบูรณำกำรสอดแทรกอยู่ในแผนกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ ท ำให้มีแหล่งกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย ภำยนอกสถำนศึกษำ 



๗๙ 
 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ไม่มีกำรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์ของสถำนศึกษำ และวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ  
 ๒. ไม่มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวน/ปรับปรุง/รำยงำน และพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 ๓. ไม่ได้ให ้นทน. ประเมินควำมพร้อมของทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้  
 ๔. กำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลตำมตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ (ตบช.ที่ ๖.๗ - ๖.๙) มีควำมคลำดเคลื่อน ตัวเลข  
ในตำรำงสรุปทั้งแนวตั้งและแนวนอน ไม่สอดคล้องกัน ไม่มีข้อมูลอ้ำงอิงเกี่ยวกับจ ำนวนกิจกรรมที่ปรำกฏ      
ใน SAR และไม่มีกำรบันทึกข้อมูลลงในตำรำงสรุปโครงกำร/กิจกรรม มีเพียงข้อมูลดิบจำกบันทึกข้อควำมเสนอ
ขออนุมัติเท่ำนั้น  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ควรจัดท ำข้อมูลประวัติอำจำรย์ประจ ำ และอำจำรย์ช่วยสอน (ชื่อ ต ำแหน่ง วิชำ/หลักสูตรที่สอน 
ประเภทของอำจำรย์ ที่อยู่ สังกัด หมำยเลขโทรศัพท์ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์) เพ่ือให้เอ้ือต่อกำรตรวจสอบ และ
สำมำรถใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนคัดเลือกอำจำรย์ หรือประสำนงำน 
 ๒. ควรเพ่ิมกำรวิเครำะห์ประเมินกำรสอนของอำจำรย์ในภำพรวมด้วย (ตอบตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี) และแจ้งผลกำรประเมินให้อำจำรย์ทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุง รวมทั้งควรมีกำรน ำผล
ประเมินของอำจำรย์ มำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๓. เนื่องจำกตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑, ๖.๒ และ ๖.๕ เป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ดังนั้นจึงไม่ต้องใส่ข้อมูลย้อนหลัง     
ในปีที่ผ่ำนมำ   

๔. รร.สธ.ทร.ฯ เปิดกำรศึกษำ จ ำนวน ๓ หลักสูตร ดังนั้น เอกสำรอ้ำงอิง หลักฐำน ข้อมูลต่ำง ๆ จึงควร
มีแสดงครบทุกหลักสูตร (ในกรณีท่ีเป็นเรื่องเดียวกันสำมำรถใช้หลักฐำนเดียวกันได้) 
 ๕. ควรให้ นทน.ทุกหลักสูตร ประเมินควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ให้ครอบคลุม   
ทุกแบบฟอร์มตำมที่ ยศ.ทร. ก ำหนดไว้ในหน้ำเว็บไซต์ของ ยศ.ทร. 
 ๖. ควรให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ - ๖.๙ น ำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำน             
มำวิเครำะห์และจ ำแนกประเภทกิจกรรม ให้ชัดเจนและไม่ให้ซ้ ำกัน ตำมแบบฟอร์มในคู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ หรือในรำยงำนกำรตรวจสอบของคณะอนุกรรมกำรฯ (ระบุ ชื่อกิจกรรม วันเวลำ สถำนที่ ประเภท
กิจกรรม ให้ชัดเจนครบทุกปี) พร้อมทั้งตรวจสอบจ ำนวน ผลรวมของกิจกรรม ค่ำร้อยละ ให้ถูกต้อง และจัดเก็บ
เอกสำรอ้ำงอิงให้ครบถ้วน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๖ฯ) 

ตำรำงสรปุผลแหลง่กำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำยภำยนอกสถำนศึกษำของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทของ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. ศึกษำประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชน 

สะพำนมติรภำพไทย - ลำว และพืน้ท่ี
โดยรอบ 

อส.และ 
สธ.ทร. 

๒๖.พ.ย.๕๗ จว.หนองคำย      

๒. สักกำระหลวงพ่อพระใส วัดโพธิ์ชัย  
 

อส.และ 
สธ.ทร. 

๒๖.พ.ย.๕๗ จว.หนองคำย        

๓. พระบรมธำตุเจดีย์ วัดพระมหำธำตุ
วรมหำวิหำร   

สธ.ทร. ๘ มิ.ย.๕๘ จว.นครศรีรรมรำช      

๔. กำรจัดเลี้ยงแบบพิธีกำร  
(Sit down dinner)  

สธ.ทร. ๑๕ ก.ย.๕๘ โรงแรมมณเฑียร 
ริเวอร์ไซด์ และ 
โรงแรมดุสิตธำน ี

     

  ๕. กำรจัดเลี้ยงแบบพิธีกำร (sit down dinner)  อส. ๑๘ มี.ค.๕๘  โรงแรมดุสติธำน ี      
๖. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุป  

โรงไฟฟ้ำแม่เมำะ  
สธ.ทร. ๑๒ ม.ค.๕๘ 

 
จว.ล ำปำง  

 
 
 

   

๗. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุป  
โรงไฟฟ้ำล ำตะคองชลภำวัฒนำ  

สธ.ทร. ๑๕ พ.ค.๕๘ จว.นครรำชสีมำ         

๘. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุป  
บริษัทไทยออยล์  

สธ.ทร. ๓๑ ส.ค.๕๘ จว.ชลบุรี      

๙. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุป  
ศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวุธ  

อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๖ ม.ค.๕๘ 
 

จว.ลพบุรี      

๑๐. เยี่ยมชมอุทยำนประวัติศำสตร ์
ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ อจปร.ฐท.กท. 

อส. ๑๖ ธ.ค.๕๗ จว.สมุทรปรำกำร      

๑๑. ศึกษำประวัติศำสตร์ สะพำนข้ำม 
แม่น้ ำแคว พิพิธภัณฑ์ช่องเขำขำด  
สุสำนเชลยศึก  

อส. ๑๙-๒๐ มี.ค.
๕๘ 

จว.กำญจนบุร ี      

๑๒. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุปบริหำรกำร
ธุรกิจด้ำนกำรกีฬำ สนำมไอโมบำย 

สธ.ทร. ๑๑ พ.ค.๕๘ จว.บุรีรัมย์      

๑๓. ฟังบรรยำยสรุป นรข. เขตเชียงรำย  อส. ๑๔ ม.ค.๕๘ จว.เชียงรำย      
๑๔. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุปภำรกิจ 

กองทัพภำค ๒ และกองพลทหำรม้ำที่ ๓ 
อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๔  พ.ย.๕๗ จว.นครรำชสีมำ 
จว.ขอนแก่น 

     

๑๕. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุปภำรกิจ  
นรข.เขตหนองคำย และ นรข.เขตเชียงรำย 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๖ พ.ย.๕๗ 
๑๔ ม.ค.๕๘ 

จว.หนองคำย 
จว.เชียงรำย 

     

๑๖. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุป  
ศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำงอำวุธ  

อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๖ ม.ค.๕๘ 
 

จว.ลพบุรี      

๑๗. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุป ภำรกิจ 
สถำนกำรณ์ กำรเตรียมกำรด้ำนต่ำง ๆ 
ตำมแผนป้องกันประเทศของ  
นรข.เขตอุบลรำชธำนี    

สธ.ทร. ๑๓ พ.ค.๕๘ 
 
 

จว.อุบลรำชธำนี      



๘๑ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๖ฯ) 

ตำรำงสรปุผลแหลง่กำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำยภำยนอกสถำนศึกษำของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทของ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑๘. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุป สถำนกำรณ์

ตำมที่ สน.เรือโขงเจียม รับผิดชอบ 
สธ.ทร. ๑๓ พ.ค.๕๘ 

 
จว.อุบลรำชธำน ี      

๑๙. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุป ภำรกิจ 
สถำนกำรณใ์นพื้นที่ กำรด ำเนินกำรร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนในพื้นที่ขัดแย้ง  
ของ กกล.สุรนำรี ทภ.๒ 

สธ.ทร. ๑๔ พ.ค.๕๘ 
 

จว.อุบลรำชธำน ี
 

     

๒๐. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรปุเรื่อง กำรใช้
ระบบปฏิบตัิกำรเครือข่ำยเป็นศูนย์กลำง
แห่งสงครำม กองบิน ๗ 

สธ.ทร. ๘ มิ.ย.๕๘ 
 
 

จว.สุรำษฏร์ธำน ี
 
 

     

๒๑. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรปุภำรกจิ กำร
ด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุง
ตำมแผนป้องกันประเทศของ ทรภ.๒ และ 
ฟังบรรยำยสรุป กำรอ ำนวยกำรยทุธตำม
แผนป้องกันประเทศ ทรภ.๓ 

สธ.ทร. ๙ มิ.ย.๕๘ 
๑๑ มิ.ย.๕๘ 

ทรภ.๒ จว.สงขลำ 
ทรภ.๓ จว.ภูเก็ต 

     

๒๒. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรปุ แนวควำมคิด
กำรใช้ก ำลังทำงเรือตำม แผนป้องกัน
ประเทศ ของ ทรภ.๑ 

สธ.ทร. ๒ ก.ย.๕๘ จว.ชลบุร ี
 
 

     

๒๓. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรปุ ภำรกิจหน้ำท่ี 
แนวควำมคิดกำรใช้ก ำลังทำงเรือ  
ตำมแผนป้องกันประเทศของ กปช.จต. 

สธ.ทร. ๑ ก.ย.๕๙ จว.จันทบุร ี      

๒๔. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรปุ  
ฐำนส่งก ำลังบ ำรุงทหำรเรือตรำด 

สธ.ทร. ๒ ก.ย.๕๙ จว.ตรำด      

๒๕. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุปกำรบริหำร
จัดกำรด่ำนศุลกำกรช่องแม็กบ้ำนสวน 

สธ.ทร. ๑๒ พ.ค.๕๘ อ.สิรินธร  
จว.อุบลรำชธำน ี

     

๒๖. เยี่ยมชมและฟังบรรยำยสรุปศูนย์ศึกษำ 
กำรพัฒนำห้วยฮ่องใคร้ อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๔ ม.ค.๕๘ จว.เชียงใหม่      

๒๗. เยี่ยมชมฟังบรรยำยสรุป ศูนย์ศึกษำ 
กำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ 

สธ.ทร. ๑ กย.๕๘ จว.จันทบุรี      

๒๘. เยี่ยมชมฟังบรรยำยสรุป โครงกำรอนุรักษ์
พันธ์พืช อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  

สธ.ทร. ๑๐ พ.ค.๕๘ อ.ล ำตะคอง 
จว.นครรำชสีมำ 

     

๒๙. ฟังบรรยำยสรุปข้อมลูจังหวัดกระบี่ อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๐ มิ.ย.๕๘ จว. กระบี่      

๓๐. ศึกษำดูงำน โรงงำนน้ ำมันปำล์ม สธ.ทร. ๑๓ มิ.ย.๕๘ จว.ประจวบครีีขันธ ์      
 รวมทั้งหมด ๓๐  กิจกรรม สธ.ทร.  รวม ๕ ๔ ๓ ๖ ๑๒ 

 



๘๒ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ฯ - ๖.๙ฯ) 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 
 

ที่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๑. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “ค ำสอนพ่อและ

หลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเดจ็ 
พระเจ้ำอยูห่ัว 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒ ธ.ค. ๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๒. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “บทบำท ทร. ในกำร
ปรำบโจรสลัดอ่ำวเอเดน”  

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๐ ม.ค.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๓. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “บทบำทของ
สื่อมวลชนต่อกองทัพเรือ ” 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๙ ธ.ค.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๔. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรถ่ำยทอด
ควำมคิดสู่บทควำมทำงวิชำกำร ” 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๗ ม.ค.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๕. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรพัฒนำก ำลังรบ
ทำงเรือภำยใตส้ถำนกำรณ์โลกและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ” 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๐ ก.พ.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๖. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรเปลี่ยนแปลง
ธรรมนญูญี่ปุ่นกับทิศทำงนโยบำยกำร
ป้องกันประเทศและควำมร่วมมือใน
ภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก” 

อส.และ 
สธ.ทร. 

๒๖ ก.พ.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๗. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรจดัท ำแผน
ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติรำชกำร ทร.” 

สธ.ทร. ๒๗ มี.ค.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๘. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรพัฒนำทุน
มนุษย ์” 

สธ.ทร. ๒๔ พ.ค.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๙. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรพัฒนำกองทัพ
และก ำลังพลของ ทร. ” 

สธ.ทร. ๒๒ มิ.ย.๕๘ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๑๐. กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเรื่อง “กำรพัฒนำ
นวัตกรรมอตุสำกรรมป้องกันประเทศ”  
ในงำนเสธสัมพันธ์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  

สธ.ทร. ๖ - ๙  
ก.ค.๕๘ 

รร.สธ.ทบ. 
รร.สธ.ทร. 
อำคำรทองใหญ่ 
ตึก ๘๐ ปี ทอ. 

   

๑๑. ฟังบรรยำยภำรกิจกองทัพภำค ๒ 
นรข.เขตหนองคำย และกองพลทหำรม้ำ 
ที่ ๓ (ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ  
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน  
ระหว่ำง ๒๔ - ๒๘ พ.ย.๕๗) 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๔ - ๒๘  
พ.ย.๕๗ 
 

จว.นครรำชสีมำ 
จว.หนองคำย 
จว.ขอนแก่น 

   

๑๒. ศึกษำประวัติศำสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชน 
สะพำนมติรภำพไทย - ลำว และพืน้ท่ี
โดยรอบ (ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน  
ระหว่ำง ๒๔ - ๒๘ พ.ย.๕๗) 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๖ พ.ย.๕๗ 
 

จว.หนองคำย    



๘๓ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ฯ - ๖.๙ฯ) 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 
 

ที่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๑๓. เยี่ยมชมอุทยำนประวัติศำสตร ์

ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 
อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๖ ธ.ค.๕๗ จว.สมุทรปรำกำร    

๑๔. ฟังบรรยำยสรุปโรงไฟฟ้ำแม่เมำะ  
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ  
ภำคเหนือ ระหว่ำง ๑๑ - ๑๖ ม.ค.๕๘) 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๒ ม.ค.๕๘ จว.ล ำปำง    

๑๕. ฟังบรรยำยสรุปศูนย์ศึกษำพัฒนำห้วย 
ฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ 
ภำคเหนือ ระหว่ำง ๑๑ - ๑๖ ม.ค.๕๘) 

อส.และ 
สธ.ทร. 
 
 

๑๔ ม.ค.๕๘ 
 
 

จว.เชียงใหม่    

๑๖. ฟังบรรยำยสรุป นรข.เขตเชียงรำย และ 
ศูนย์อ ำนวยกำรสร้ำง อำวุธ จว.ลพบุรี 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ 
ภำคเหนอื ระหว่ำง ๑๑ - ๑๖ ม.ค.๕๘) 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๔ และ ๑๖ 
ม.ค.๕๘ 
 

จว.เชียงรำย 
จว.ลพบุรี 

   

๑๗. ฟังบรรยำยโครงกำรอนุรักษ์พันธ์พืช  
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ล ำตะคอง 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลำ่ง 
ระหว่ำง ๑๐ - ๑๕ พ.ค.๕๘) 

สธ.ทร. ๑๐ พ.ค.๕๘ 
 

จว.นครรำชสมีำ    

๑๘. ฟังบรรยำยสรุปกำรบริหำรจัดกำรด่ำน
ศุลกำกรช่องแม็กบ้ำนสวน  
 (ดูกิจกำรและศึกษำภูมปิระเทศ 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลำ่ง  
ระหว่ำง ๑๐ - ๑๕ พ.ค.๕๘) 

สธ.ทร. ๑๒ พ.ค.๕๘ 
 

อ.สิรินธร  
จว.อุบลรำชธำน ี

   

๑๙. ฟังบรรยำยสรุป ภำรกิจ สถำนกำรณ ์ 
กำรเตรียมกำรด้ำนต่ำง ๆ ตำมแผนป้องกัน 
ประเทศของ นรข.เขตอุบลรำชธำนี และ 
สน.เรือโขงเจียม ภำรกิจ สถำณกำรณ ์
ในพื้นที่ และกำรด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำง
หน่วยงำนในพื้นที่ขัดแย้ง ของ กกล.สุรนำรี 
ทภ.๒ (ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลำ่ง 
ระหว่ำง ๑๐ - ๑๕ พ.ค.๕๘) 

สธ.ทร. 
 
 
 

๑๓ - ๑๔ 
พ.ค.๕๘ 
 
 
 

จว.อุบลรำชธำน ี
 
 

   

๒๐. ฟังบรรยำยสรุปผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงไฟฟ้ำล ำตะคองชลภำวัฒนำ 
(ดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง  
ระหว่ำง ๑๐ - ๑๕ พ.ค.๕๘) 

สธ.ทร. ๑๕ พ.ค.๕๘ 
 

จว.นครรำชสีมำ 
 

   



๘๔ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ฯ - ๖.๙ฯ) 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 
 

ที่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๒๑. ฟังบรรยำยสรุปเรื่องกำรใช้ระบบ 

ปฏิบัติกำรเครือข่ำยเป็นศูนย์กลำงแห่ง
สงครำม กองบิน ๗ 
(ดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศภำคใต้ 
ระหว่ำง ๗ - ๑๔ มิ.ย.๕๘) 

สธ.ทร. ๘ มิ.ย.๕๘ 
 
 

จว.สุรำษฏร์ธำนี    

๒๒. ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจ กำรด ำเนนิงำน
ตำมแนวทำงกำรส่งก ำลังบ ำรุงตำมแผน
ป้องกันประเทศของ ทรภ.๒ และกำร
อ ำนวยกำรยุทธตำมแผนป้องกันประเทศ 
ของ ทรภ.๓ 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำคใต้ 
ระหว่ำง ๗ - ๑๔ มิ.ย.๕๘) 

สธ.ทร. ๙ และ ๑๑ 
มิ.ย.๕๘ 

จว.สงขลำ 
จว.ภูเก็ต 

   

๒๓. ฟังบรรยำยสรุปจำกผู้ว่ำรำชกำร จว.กระบี่
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำคใต้ 
ระหว่ำง ๗ - ๑๔ มิ.ย.๕๘) 

สธ.ทร. ๑๐ มิ.ย.๕๘ จว.กระบี ่    

๒๔. ศึกษำดูงำน โรงงำนน้ ำมันปำล์ม 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำคใต้ 
ระหว่ำง ๗ - ๑๔ มิ.ย.๕๘) 

สธ.ทร. ๑๓ มิ.ย.๕๘ จว.ประจวบครีีขันธ ์    

๒๕. ฟังบรรยำยสรุปโครงกำรพระรำชด ำริ
แหลมผักเบี้ย  
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำคใต้ 
ระหว่ำง ๗ - ๑๔ มิ.ย.๕๘) 

สธ.ทร. ๑๔ มิ.ย.๕๘ จว.ประจวบครีีขันธ ์    

๒๖. ฟังบรรยำยสรุป บ.ไทยออยล์  
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ ภำค
ตะวันออก ระหว่ำง ๓๑ ส.ค.- ๔ ก.ย.๕๘) 

สธ.ทร. ๓๑ ส.ค.๕๘ จว.ชลบุร ี    

๒๗. ฟังบรรยำยสรุป แนวควำมคิดกำรใช้ก ำลัง
ทำงเรือตำมแผนป้องกันประเทศของ 
ทรภ.๑ ภำรกิจหนำ้ที่ แนวควำมคดิกำรใช้
ก ำลังทำงเรือ ตำมแผนป้องกันประเทศ
ของ กปช.จต. และฟังบรรยำยสรปุ  
ฐำนส่งก ำลังบ ำรุงทหำรเรือตรำด 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ ภำค
ตะวันออก ระหว่ำง ๓๑ ส.ค.- ๔ ก.ย.๕๘) 

สธ.ทร. ๓๑ ส.ค. - 
๒ ก.ย.๕๘ 

จว.ชลบุร ี
จว.จันทบุร ี
จว.ตรำด 

   

๒๘. กำรจัดเลี้ยงแบบพิธีกำร  
(Sit down dinner)  

สธ.ทร. 
 

๑๕ ก.ย.๕๘ โรงแรมมณเฑียร 
ริเวอร์ไซด์ กทม. 

   

 



๘๕ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ฯ - ๖.๙ฯ) 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 
 

ที่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๒๙. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมของข้ำรำชกำรที่ดี” 
สธ.ทร. ๕ ส.ค.๕๘ ห้องประชุม

บริพัตร ยศ.ทร. 
   

๓๐. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในวันเปดิ
กำรศึกษำ 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๕ ต.ค.๕๗ ยศ.ทร.    

๓๑. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในวันเดินทำงไป 
ดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศทุกครั้ง 

อส. และ 
สธ.ทร. 
 

๒๔ พ.ย.๕๗ 
๑๑ ม.ค.๕๘ 
๑๐ พ.ค.๕๘ 
๗ มิ.ย.๕๘ 
๓๑ ส.ค.๕๘ 

ยศ.ทร.    

๓๒. ถวำยพระพรพระบำทสมเดจ็ 
พระเจ้ำอยูห่ัว 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๕ ต.ค.๕๗ รพ.ศิริรำช 
กทม. 

   

๓๓. ท ำบุญตักบำตรวันกองทัพเรือ อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๐ พ.ย.๕๗ ยศ.ทร.    

๓๔. สักกำระหลวงพ่อพระใส และเยี่ยมชม 
วัดโพธิ์ชัย 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน 
ระหว่ำง ๒๔ - ๒๘ พ.ย.๕๗) 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๖ - ๒๗
พ.ย.๕๗ 

จว.หนองคำย    

๓๕. พิธีถวำยรำชสดุดแีละถวำยพระพรเนื่องใน
วโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำท 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๔ ธ.ค.๕๗ ยศ.ทร.    

๓๖. 
 

ท ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่ของ ยศ.ทร. อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๔ ธ.ค.๕๗ ยศ.ทร. 
 

   

๓๗. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ บ ำเพญ็กศุล 
ในงำนวันคล้ำยวันสถำปนำ ยศ.ทร. 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๓ มี.ค.๕๘ ยศ.ทร.    

๓๘. ปัจฉิมนิเทศ  อส. ๑๙-๒๐  
มี.ค.๕๘ 

จว.กำญจนบุร ี    

๓๙. กิจกรรมวันงำน International Day อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๔ มี.ค.๕๘ ยศ.ทร.    

๔๐. พิธีถวำยพระพรเนื่องในวโรกำส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ  

สธ.ทร. ๒ เม.ย.๕๘ ยศ.ทร.    

๔๑. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย เนือ่งใน
วันสงกรำนต ์

สธ.ทร. ๑๐ เม.ย.๕๘ ยศ.ทร.    

 
 



๘๖ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ฯ - ๖.๙ฯ) 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 
 

ที่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๔๒. สักกำระพระอนุสำวรีย์พลเรือเอก  

พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอำภำกร
เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำคใต้ 
ระหว่ำง ๗ - ๑๔ มิ.ย.๕๘) 

สธ.ทร. ๑๒ มิ.ย.๕๘ จว.ชุมพร    

๔๓. พิธีถวำยรำชสดุดี และถวำยพระพรเนื่อง
ในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระนำงเจ้ำสิริกิติ ์

สธ.ทร. ๑๑ ส.ค.๕๘ ยศ.ทร.    

๔๔. บ ำเพ็ญประโยชน์โดยมอบอุปกรณ์กำรศึกษำ
ให้กับ ร.ร.พำนพร้ำว จว.หนองคำย 

สธ.ทร. ๒๕ พ.ย.๕๗ 
 

จว.หนองคำย  
 

  

๔๕. ปัจฉิมนิเทศ  สธ.ทร. ๓ ก.ย.๕๘ จว.จันทบุรี    
๔๖. สังคมสงเครำะห์ คนชรำเฉลิมรำชกุมำรี  

จว.นครปฐม 
อส. ๔ ธ.ค.๕๗ จว.นครปฐม    

๔๗. บ ำเพ็ญสำธำรณะประโยชน์ มอบอุปกรณ์
กำรศึกษำ รร.บ้ำนแซว จว.หนองคำย 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๔ ม.ค.๕๘ จว.เชียงรำย    

๔๘. ฟังบรรยำยสรุปกำรบริหำรธุรกิจ 
ด้ำนกำรกีฬำ ณ สนำมไอโมบำย 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลำ่ง 
ระหว่ำง ๑๐ - ๑๕ พ.ค.๕๘) 

สธ.ทร. ๑๑ พ.ค.๕๘ 
 

จว.บุรีรัมย์ 
 

   

๔๙. กำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย อส. และ 
สธ.ทร. 

๗ พ.ย.๕๗ ยศ.ทร.    

๕๐. กิจกรรมแข่งขันกีฬำเช่ือมควำมสำมัคคี 
ระหว่ำงหลักสูตร อส.และ สธ.ทร. 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๒ พ.ย.๕๗ ยศ.ทร.    

๕๑. กิจกรรมแข่งขันกีฬำเนื่องในวันข้ึนปีใหม่ 
ยศ.ทร. 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๔ ธ.ค.๕๗ ยศ.ทร.    

๕๒. กิจกรรมกีฬำ เสธ.สัมพันธ์  สธ.ทร. ๖ - ๙  
ก.ค.๕๘ 

สนำมกีฬำ 
ธูปเตมีย์ ทอ. 

   

๕๓. กิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ระหว่ำง นทน. 
และคณะอำจำรย์  

สธ.ทร. ๑๖ ก.ย.๕๘ สนำมฟุตซอล 
บอยท่ำพระจันทร ์

   

. รวมทั้งหมด ๕๓ กิจกรรม    ๒๗ 
กิจกรรม 

๒๐ 
กิจกรรรม 

๖ 
กิจกรรม 

 
 
 
 



๘๗ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ฯ - ๖.๙ฯ) 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ทึ ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช. 
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๑. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “คุณธรรมและ

จริยธรรมส ำหรับผู้บรหิำร ครั้งท่ี ๑  
ค ำสอนของพ่อ” 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๓ ธ.ค. ๕๖ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๒. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรถ่ำยทอดควำมรู ้
สู่บทควำมทำงวิชำกำร” 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๕ ธ.ค.๕๖ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๓. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรจดักำร
ผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลของประเทศไทย” 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๖ ม.ค.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๔. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “วิสัยทัศน์และแนวทำง 
กำรพัฒนำกองทัพเรือ” 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๔ ก.พ.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๕. บรรยำยพิเศษ เรื่อง“กำรพัฒนำระบบ
รำชกำรของ ทร. ในอนำคต (พ.ศ.๒๕๕๖ - 
๒๕๖๑) ” 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๐ ก.พ.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๖. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “Ocean Peace 
Keeping and new Rules for Maritime 
Force” 

สธ.ทร. ๑๗ มิ.ย.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๗. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรปฏบิัติกำร
ข่ำวสำรกำรสงครำมที่ใช้เครือข่ำย 
เป็นศูนย์กลำง” 

สธ.ทร. ๑๓ ส.ค.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 

   

๘ กำรสัมมนำทำงวิชำกำรเรื่อง “กำรพัฒนำ
กองทัพเพื่อเสริมสร้ำงกำรป้องกันภัยทำง
อำกำศที่มีประสิทธิภำพ” ในงำน เสธ.
สัมพันธ์ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

สธ.ทร. ๗ - ๑๐  
ก.ค.๕๗ 

-ห้องประชุม
บริพัตร ยศ.ทร. 
-อำคำรทองใหญ่ 
ตึก ๘๐ ปี ทอ. 

   

๙. เยี่ยมชมงำนแสดงยุทโธปกรณ์เทคโนโลยี
ด้ำนกำรทหำรและควำมปลอดภยัระดับ
เอเชีย (Defense and Security 2013) 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๖ พ.ย.๕๖ ศูนย์แสดง
สินค้ำเมืองทอง
ธำน ี

   

๑๐. ฟังบรรยำยภำรกิจของกองทัพภำคที่ ๓ ค่ำย
สมเด็จพระนเรศวรมหำรำช และภำรกิจของ
กองก ำลังผำเมือง 
(ดกูิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำคเหนือ 
ระหว่ำง ๑๒ - ๑๗ ม.ค.๕๗) 

อส. ๑๒ และ 
๑๕ ม.ค.๕๗ 

จว.พิษณุโลก 
จว.เชียงใหม ่

   

๑๑. ฟังบรรยำยกำรด ำเนินโครงกำรแมฟ่้ำหลวง
ดอยตุง 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำคเหนือ 
ระหว่ำง ๑๒ - ๑๗ ม.ค.๕๗) 

อส. ๑๔ ม.ค.๕๗ 
 

จว.เชียงรำย 
 

   

  



๘๘ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ฯ - ๖.๙ฯ) 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ทึ ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช. 
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๑๒. ฟังบรรยำยภำรกิจ หน้ำท่ี สถำนีวัดแรง 

สั่นสะเทือน จว.เชียงใหม ่
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำคเหนือ 
ระหว่ำง ๑๒ - ๑๗ ม.ค.๕๗) 

อส. ๑๕ ม.ค.๕๗ จว.เชียงใหม ่
 

   

๑๓. ฟังบรรยำยภำรกิจสถำนีเรดำห์ดอยอินทนนท์ 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำคเหนือ 
ระหว่ำง ๑๒ - ๑๗ ม.ค.๕๗) 

อส. ๑๖ ม.ค.๕๗ จว.เชียงใหม ่    

๑๔. - สักกำระพระพุทธชินรำชและเยีย่มชมวัด
พระศรมีหำธำตุวรวิหำร 
- เยี่ยมชมวัดร่องขุน 
- สักกำระพระมหำธำตุนภเมทนีดล 
- มอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กฬีำ  
ร.ร.บ้ำนผึ้ง จว.เชียงใหม ่
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำคเหนือ 
ระหว่ำง ๑๒ - ๑๗ ม.ค.๕๗) 

อส. ๑๒ ม.ค.๕๗ 
 
๑๔ ม.ค.๕๗ 
๑๖ ม.ค.๕๗ 
๑๖ ม.ค.๕๗ 

จว.พิษณุโลก 
 
จว.เชียงรำย 
จว.เชียงใหม ่
จว.เชียงใหม ่
 

  
 
 

 

๑๕. ศึกษำและเยี่ยมชมศลิปวัฒนธรรม 
ประวัติศำสตร์ และวิถีชุมชน อ.เชียงคำน 
จว.เลย ชุมชนบรเิวณด่ำนท่ำเสด็จ อ.เมือง 
จว.หนองคำย และวิถีชุมชนด่ำนเกวียน 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำง ๒๕ - ๓๐ 
พ.ย.๕๖) 

อส. ๒๕ - ๓๐ 
พ.ย.๕๖ 
 

จว.เลย 
จว.หนองคำย 
จว.นครรำชสีมำ  
 

   

๑๖. - ฟังบรรยำยสรุปค่ำยศรีสองรัก จว.เลย 
- ฟังบรรยำยสรุป นรข.เขตหนองคำย และ
ชมกำรปฏิบัติกำรทำงเรือ 
- ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่กองบิน ๒๓ 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศภำคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ ระหว่ำง ๒๕ - ๓๐ พ.ย.๕๖) 

อส. ๒๖ พ.ย.๕๖ 
๒๗ พ.ย.๕๖ 
 
๒๙ พ.ย.๕๖ 

จว.เลย 
จว.หนองคำย 
 
จว.อุดรธำน ี

   

๑๗. - ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจกองพลทหำรม้ำ 
ที่ ๓ 
- ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจ นรข.เขตมุกดำหำร 
- ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจ กองบิน ๑  
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน  
ระหว่ำง ๑๖ - ๒๐ ธ.ค.๕๖) 

สธ.ทร. ๑๖ ธ.ค.๕๖ 
 
๑๘ ธ.ค.๕๖ 
๑๙ ธ.ค.๕๖ 
 

จว.ขอนแก่น 
 
จว.มุกดำหำร 
จว.นครรำชสีมำ  
 

 
 
 

  

  



๘๙ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ฯ - ๖.๙ฯ) 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ทึ ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช. 
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๑๘. - กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ มอบทุน 

กำรศึกษำและอุปกรณ์กีฬำ  
ร.ร.ดอนม่วย จว.มุกดำหำร 
- สักกำระหลวงพ่อพระใส 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ 
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนบน  
ระหว่ำง ๑๖ - ๒๐ ธ.ค.๕๖) 

สธ.ทร. ๑๘ ธ.ค.๕๖ 
 
 
๑๗ ธ.ค.๕๖ 

จว.มุกดำหำร 
 
 
จว.หนองคำย 

   

๑๙. ฟังบรรยำยกำรบริหำรจัดกำรในกำร
สนับสนุนด้ำนอุตสำหกรรมปิโตรเคมี  
บ.ไออำร์พีซ ี
(ดกูิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ  
ภำคตะวันออก ระหว่ำง ๒๑ - ๒๔ ม.ค.๕๗) 

สธ.ทร. ๒๑ ม.ค.๕๗ 
 

จว.ระยอง 
 

   

๒๐. - ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่แนวทำง 
กำรใช้ก ำลังของ ทรภ.๑ กบร.กร. สพ.ทร. 
และ สอ.รฝ. 
- ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่และแนวทำง 
กำรใช้ก ำลังของ กปช.จต. 
- ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่ แนวทำ 
งกำรใช้ก ำลังของกองก ำลังบูรพำ 
(ดกูิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ  
ภำคตะวันออก ระหว่ำง ๒๑ - ๒๔ ม.ค.๕๗) 

สธ.ทร. ๒๑ ม.ค.๕๗ 
 
 
๒๒ ม.ค.๕๗ 
 
๒๔ ม.ค.๕๗ 
 

จว.ชลบุร ี
 
 
จว.จันทบุร ี
 
จว.สระแก้ว 

   

๒๑. ฟังบรรยำยกำรด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำ
กำรพัฒนำอ่ำวคุ้งกระเบน  
(ดกูิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ  
ภำคตะวันออก ระหว่ำง ๒๑ - ๒๔ ม.ค.๕๗) 

สธ.ทร. ๒๒ ม.ค.๕๗ 
 

จว.จันทบุร ี
 

   

๒๒. - ฟังบรรยำยของกองบิน ๗  
- ฟังบรรยำยสรุปสถำนกำรณค์วำมไมส่งบ
เรียบร้อยของ ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
และแนวทำงกำรด ำเนินกำรของกองทัพ 
ภำคที่ ๔ 
- ฟังบรรยำยสรุปกำรด ำเนินกำรและ
แนวทำงส่งก ำลังบ ำรุงของ ทรภ.๒ 
- ฟังบรรยำยสรุปกำรอ ำนวยกำรยทุธ 
ตำมแผนป้องกันประเทศของ ทรภ.๓  
และแนวทำงกำรปฏิบัติของ ศปชล.ทพ. 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ ภำคใต ้
ระหว่ำง ๑๐ - ๑๕ มี.ค.๕๗) 

สธ.ทร. ๑๑ มี.ค.๕๗ 
๑๑ มี.ค.๕๗ 
 
 
๑๒ มี.ค.๕๗ 
 
๑๓ มี.ค.๕๗ 
 

จว.สุรำษฏร์ธำนี 
จว.สงขลำ 
 
 
จว.สงขลำ 
 
จว.ภูเก็ต 

 
 

  



๙๐ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ฯ - ๖.๙ฯ) 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 
ทึ ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช. 
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๒๓. สักกำระและหม่ผ้ำพระบรมธำตเุจดีย์  

วัดพระมหำธำตุวรมหำวิหำร 
(ดูกิจกำรและศึกษำภมูิประเทศ ภำคใต ้
ระหว่ำง ๑๐ - ๑๕ มี.ค.๕๗) 

สธ.ทร. ๑๑ มี.ค.๕๗  จว.นครศรี 
ธรรมรำช 

   

๒๔. - ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจของโรงงำนวัตถุ
ระเบดิทหำร 
- ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่ของ 
กองทัพภำคที่ ๓ 
- ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่ของ 
หน่วยบัญชำกำรสงครำมพเิศษ 
- ฟังบรรยำยสรุปภำรกิจหน้ำที่ของ 
ศูนย์กำรทหำรม้ำ 
(ดกูิจกำรและศึกษำภูมิประเทศภำคเหนือ
ตอนล่ำง ระหว่ำง ๒๑ - ๒๕ ก.ค.๕๗) 

สธ.ทร. ๒๓ ก.ค.๕๗ 
 
๒๓ ก.ค.๕๗ 
 
๒๔ ก.ค.๕๗ 
 
๒๔ ก.ค.๕๗ 

จว.นครสวรรค ์
 
จว. พิษณุโลก 
 
จว.ลพบุร ี
 
จว.สระบุร ี

   

๒๕. - ฟังบรรยำยสรุป บ.ซีพี  
- ฟังบรรยำยสรุป แหล่งน้ ำมันสิริกิต์   
 อ.ลำนกระบือ  จว.ก ำแพงเพชร 
(ดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศภำคเหนือ
ตอนล่ำง ระหว่ำง ๒๑ - ๒๕ ก.ค.๕๗) 

สธ.ทร. ๒๑ ก.ค.๕๗ 
๒๒ ก.ค.๕๗ 

จว. พระนคร 
ศรีอยุธยำ 
จว.ก ำแพงเพชร 

   

๒๖. สักกำระพระพุทธชินรำช และเยี่ยมชม 
วัดพระศรีมหำธำตุวรวิหำร 
(ดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศภำคเหนือ
ตอนล่ำง ระหว่ำง ๒๑ - ๒๕ ก.ค.๕๗) 

สธ.ทร. ๒๓ ก.ค.๕๗ จว. พิษณุโลก    

๒๗. ปัจฉิมนิเทศ สธ.ทร. ๑๒ - ๑๓ 
ก.ย.๕๗ 

จว.กำญจนบุรี    

๒๘. ศึกษำประวัติศำสตร์และเยีย่มชมสะพำน
ข้ำมแม่น้ ำแคว และพิพิธภัณฑ์ช่องเขำขำด 

อส. ๒๑ - ๒๒ 
มี.ค.๕๗ 

จว.กำญจนบุร ี    

๒๙. พิธีกำรเลี้ยงฉลองรับประกำศนียบตัร 
แบบเป็นทำงกำร 

สธ.ทร. ๑๖ ก.ย.
๕๗ 

รร.ดสุิตธำน ี    

๓๐. พิธีกำรเลี้ยงฉลองรับประกำศนียบตัร 
แบบเป็นทำงกำร 

อส. ๒๕ มี.ค.
๕๗ 

รร.อิมพิเรียล  
ควีนสปำร์ค 

   

๓๑. กิจกรรมพิธสีักกำระสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ 
วันเปิดกำรศึกษำ 

อส.  
สธ.ทร. 

๑๐ ต.ค.๕๖ 
๑๗ ต.ค.๕๖ 

ยศ.ทร.    

๓๒. กิจกรรมพิธสีักกำระสิ่งศักดิส์ิทธ์ิในวันแรก
ของกำรเดินทำงไปดูกิจกำรฯ ภำคต่ำง ๆ 
 
 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๕ พ.ย.๕๖ 
๑๒ ม.ค.๕๗ 
๑๖ ธ.ค.๕๖ 
๒๑ ม.ค.๕๗ 

ยศ.ทร.    



๙๑ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ฯ - ๖.๙ฯ) 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 
ทึ ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช. 
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
   ๑๐ มี.ค.๕๗ 

๒๑ ก.ค.๕๗ 
    

๓๓. ปัจฉิมนิเทศ อส.  
 
สธ.ทร. 

๒๑ - ๒๒ 
มี.ค.๕๗ 
๑๒ - ๑๓ 
ก.ย.๕๗ 

จว.กำญจนบุร ี    

๓๔. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย  
เนื่องในวันสงกรำนต ์

สธ.ทร. ๑๑ เม.ย.
๕๗ 

รร.สธ.ทร.ฯ    

๓๕. กิจกรรมพิธีวำงพวงมำลำถวำยสักกำระ 
พระอนุสำวรยี์ พลเรือเอก พระเจำ้บรมวงศ์-
เธอ พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์  
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์

สธ.ทร. ๑๙ พ.ค.๕๗ ยศ.ทร.    

๓๖. กิจกรรมร่วมถวำยสักกำระพระศพ 
สมเด็จพระสังฆรำช ณ วัดบวรนเิวศวรวิหำร 

สธ.ทร.  วัดบวรนิเวศ
วรวิหำร 

   

๓๗. กิจกรรมบ ำเพ็ญสำธำรณกุศล ณ  
วัดป่ำสติปฏัฐำนญำณสัมปันโน  

สธ.ทร. ๓ ก.ย.๕๗ อ.พุทธมณฑล 
จว.นครปฐม 

   

๓๘. กิจกรรมท ำบญุตักบำตร และพิธีบวงสรวง
สักกำระ พระอนุสำวรีย์พลเรือเอก พระเจ้ำ
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์ 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ ์

อส. 
 

๒๐ พ.ย.๕๖ ยศ.ทร.    

๓๙. กิจกรรมพิธีถวำยรำชสดดุี และถวำยพระพร
เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภมูพิล 
อดุลยเดช 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๔ ธ.ค.๕๖  ยศ.ทร.    

๔๐. กิจกรรมท ำบญุตักบำตรวันข้ึนปีใหม่ 
ของ ยศ.ทร. 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๖ ธ.ค.๕๖ ยศ.ทร.    

๔๑. กิจกรรมท ำบญุตักบำตรวันสถำปนำ ยศ.ทร. อส. และ 
สธ.ทร. 

๓ มี.ค.๕๗ ยศ.ทร.    

๔๒. กำรจัดกิจกรรมส่งเสริม และแลกเปลี่ยน
ควำมรู้ในด้ำนศลิปะ ประเพณี วัฒนธรรม 
กำรแต่งกำย และอำหำรประจ ำชำติ  
ด้วยกำรจดังำน INTERNATIONAL DAY 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๑๙ มี.ค.๕๗ ยศ.ทร.    

๔๓. กิจกรรมแข่งขันกีฬำสำยสัมพันธ์ ระหว่ำง
หลักสูตร อส. และ สธ.ทร. 

อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๐ พ.ย.๕๖ ยศ.ทร.    

๔๔. กิจกรรมกำรทดสอบสมรรถภำพทำงกำย อส. และ 
สธ.ทร. 

๖ พ.ย.๕๖ 
๘ พ.ย.๕๖ 

ยศ.ทร.    

  



๙๒ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๗ฯ - ๖.๙ฯ) 

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 
ทึ ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช. 
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๔๕. กิจกรรมแข่งขันกีฬำเนื่องในวันข้ึนปีใหม่ 

ยศ.ทร. 
อส. และ 
สธ.ทร. 

๒๖ ธ.ค.๕๖ ยศ.ทร.    
 

๔๖. กิจกรรมกีฬำ เสธ.สัมพันธ์ สธ.ทร. ๙  ก.ค.๕๗ หน่วยบัญชำ 
กำรทหำร
พัฒนำ กทม. 

   

 
รวมทั้งหมด ๔๖ กิจกรรม 

   ๒๔ 
กิจกรรม 

๑๘ 
กิจกรรรม 

๔
กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ 
 

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 ำเนินงำนตำมภำรกิจ บรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
(๖)  สถำบันส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร 
(๗)  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เป็นรำยงำน
ประเมินคุณภำพ และมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึง ทร. และกองทัพ 
(๘)  มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับสถำบันหรือสถำนศึกษำอ่ืน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 
(๙)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบสำมปี 

เกณฑป์ระเมิน 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.สธ.ทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๙ ข้อ              
จำกจ ำนวนทั้งหมด ๙ ข้อ ดังนี้ 
  (๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน พบว่ำ ในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับ
สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำท่ีหนึ่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ที่จัดท ำโดย กปภ.ยศ.ทร. นั้น มีกำรอธิบำยวิธีกำรปฏิบัติในกำร
จัดท ำประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือให้สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง คือ วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ รร.ชต.ฯ 
และหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง 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 ำเนินกำรของสถำบัน พบว่ำ ยศ.ทร.       
มี กปภ.ฯ เป็นหน่วยก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง โดยมี จก.ยศ.ทร. เป็นประธำนคณะกรรมกำรฯ มี 
ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ เป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ จ ำนวนหนึ่งร่วมเป็นคณะอนุกรรมกำรควบคุมคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรศึกษำของ รร.สธ.ทร.ฯ ตำมค ำสั่ง ยศ.ทร. (เฉพำะ) ที่ ๗๓/๒๕๕๓ ลง ๕ ก.พ.๕๓ เรื่อง กำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง  



๙๔ 
 

  (๓)  มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำบันให้กำรสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้มอบหมำย
ให้ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ รับผิดชอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมค ำสั่ง รร.สธ.ทร.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๑/๒๕๕๘ 
ลง ๑๑ ก.พ.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำรำยงำนประเมินตนเอง (SAR) กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ โดยมี รอง ผบ.รร.สธ.ทร.ฯ เป็นหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ   นำยทหำรสถิติและ
วิจัย เป็นเลขำนุกำร และข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ รับผิดชอบในมำตรฐำนต่ำง ๆ และมีกำรประชุมติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พร้อมทั้งมีหน่วยงำนให้กำรสนับสนุน เช่น กบศ.ฯ สนับสนุนเครื่องช่วย
กำรศึกษำและระบบสำรสนเทศ  กอง สน.ฯ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุงและรักษำควำมสะอำดสถำนที่ 
เป็นต้น 
  (๔)  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมคู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง รอบสำม ที่ได้มีกำรปรับทบทวนใหม่ให้สอดคล้องตำมบริบท
ของสถำนศึกษำ และได้รับอนุมัติโดย จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๗ พ.ย.๕๗ โดยกรอบกำรประเมินมีทั้งหมด ๘ มำตรฐำน 
๓๐ ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก ๑๐๖ คะแนน สำมำรถจ ำแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน ๒๖ ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก     
๘๖ คะแนน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๒ ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก ๑๐ คะแนน และกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ๑ ตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก ๑๐ คะแนน  มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำน
กำรศึกษำประจ ำปีตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ก ำหนด  
  (๕)  มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำร
เป็นประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ บรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีกำร
วำงแผนโดยจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.สธ.ทร.ฯ ระยะ ๕ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) 
ประกอบด้วย ๘ แผนงำน ๑๙ โครงกำร/กิจกรรม และได้จัดท ำตำรำงแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
รร.สธ.ทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ งบประมำณส่วนหนึ่งได้เสนอขอรับกำรสนับสนุนจำก ทร. โดยมีกำร
ตรวจสอบ วิเครำะห์ข้อมูล และประเมินผล เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองโดยให้แต่ละ
กองด ำเนินตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 
  (๖)  สถำบันส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ก ำหนดให้
มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และจัดส่งผู้แทนเข้ำรับฟังกำรบรรยำยที่ กปภ.ฯ       
จัดบรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมิน เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและหน่วยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ที่ปรับปรุงใหม่ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗             
ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. 
  (๗)  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เป็น
รำยงำนประเมินคุณภำพ และมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึง ทร.และกองทัพ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ 
ด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในอย่ำงครบถ้วน โดยมีกองบัญชำกำร กองกำรศึกษำ กองปกครอง เก็บรวบรวม 
และวิเครำะห์ข้อมูลของ รร.สธ.ทร.ฯ ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปี  และมีรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 
  (๘) มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำกับสถำบันหรือสถำนศึกษำอ่ืน 
และมีกิจกรรมร่วมกัน พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรรวบรวมข้อมูล  
กำรจัดท ำกำรรำยงำนประเมินตนเองประจ ำปี ฯลฯ กับ ฝวก.ฯ วทร.ฯ รร.ชต.ฯ และกำรจัดข้ำรำชกำรเข้ำฟัง
บรรยำยสรุปงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่ง กปภ.ฯ เป็นผู้ด ำเนินกำร    



๙๕ 
 

 (๙)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สำมปี พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน จำก ยศ.ทร. โดยคณะอนุกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง เมื่อ ๑ - ๓ เม.ย.๕๗ โดยมีผลกำร
ประเมินระดับสถำบันเท่ำกับ ๔.๔๖ ระดับคุณภำพด ี
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๙ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๙) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
(๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็น
ประจ ำทุกปี  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในหรือภำยนอก ไปจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
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.สธ.ทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้
เป็นประจ ำทุกปี โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ จ ำนวน ๓ หน่วย คือ กปค.รร.สธ.ทร.ฯ จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองมำตรฐำนที่ ๔ กศษ.รร.สธ.ทร.ฯ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ ๑ และมำตรฐำนที่ ๖  
กองบัญชำกำร รร.สธ.ทร.ฯ จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ ๓ มำตรฐำนที่ ๔ มำตรฐำนที่ ๕ 
มำตรฐำนที่ ๗ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มำตรำกำรส่งเสริม และรวบรวมจัดท ำเป็นรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของ รร.สธ.ทร.ฯ โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น  
  (๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในหรือภำยนอก ไปจัดท ำแผน 
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้น ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพ



๙๖ 
 

ภำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.สธ.ทร.ฯ ระยะ ๕ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
- ๒๕๖๑) ประกอบด้วย ๘ แผนงำน ๑๙ โครงกำร/กิจกรรม และจัดท ำแผนพัฒนำประจ ำปี ๒๕๕๘ พร้อมกับ
ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จทุกแผนงำน/โครงกำร ก ำหนดผู้รับผิดชอบ และมีกำรน ำผลประเมินในกำ ร
ด ำเนินงำนโครงกำรในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มำวิเครำะห์  
  (๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนระยะยำว ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๑ และแผนพัฒนำประจ ำปี ๒๕๕๘  โดยก ำหนดให้ผู้มีรับผิดชอบไว้ทุกโครงกำร/กิจกรรม  
  (๔)  มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยใน
และภำยนอก พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.สธ.ทร.ฯ ระยะ ๕ ปี (ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) ประกอบด้วย ๘ แผนงำน ๑๙ โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอน ให้แก่ นทน. 
  (๕)  มีหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดย
ตนเอง พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีหน่วยงำนต้นสังกัด คือ ยศ.ทร. และหน่วยต่ำง ๆ ให้กำรสนับสนุน ดังนี้ 
   - ฝวก.ฯ สนับสนุนอำจำรย์ ต ำรำ เอกสำรประกอบกำรเรียน   
       - 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 สถำนที่  

  - กปภ.ฯ จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ บรรยำยให้ควำมรู้งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กับ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗ 
   - กบ.ฯ เป็นหน่วยรวบรวมควำมต้องกำร งป. กำรเสนอขออนุมัติ งป. กำรจัดหำ  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ 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 หรอื ๕) - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรับรองโดยหน่วยต้นสังกัด  
 เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ใช้ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยต้นสังกัดตำมค่ำเฉลี่ยที่ได้ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  

หรือต่ ำกวำ่ระดบั 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 



๙๗ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ รร.สธ.ทร.ฯ ได้รับกำรประเมินจำกหน่วย       
ต้นสังกัด โดยคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง 
ประจ ำปี งป.๕๗ เมื่อ ๑ - ๓ เม.ย.๕๗ มีผลประเมินในภำพรวมระดับสถำบัน เท่ำกับ ๔.๔๖ ตรงกับระดับ
คุณภำพดี  
 และพบว่ำตลอดปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี รร.สธ.ทร.ฯ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
รับรองโดย ยศ.ทร. (คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำ      
ที่หนึ่ง) จ ำนวน ๑ ครั้ง ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ดังนั้น ผลเฉลี่ยในภำพรวมระดับสถำบันมีค่ำเท่ำกับ ๔.๔๖      
ตรงกับระดับคุณภำพดี 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ เท่ำกับ ๔.๔๖ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม  
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรับรอง 
โดยหน่วยต้นสังกัด  

๔.๔๖ - - ๔.๔๖ 

ผลเฉลี่ย ๔.๔๖ - - ๔.๔๖ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๔.๔๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 
 

           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 ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

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

๗.๑  ระบบและกลไกกำร
ประกันคณุภำพภำยใน 

๕     ๙ ใน ๕   ๕ ๒๕ 
     ๙ ข้อ      

๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำ
จำกผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

๓     ๕ ใน ๕   ๕ ๑๕ 
     ๕ ข้อ      

๗.๓ ผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในรับรองโดยต้นสังกัด 

๒  ๔.๔๖  -  ๔.๔๖ ๔.๔๖ ๔.๔๖ ๔.๔๖ ๘.๙๒ 
           

รวม ๑๐          ๔๘.๙๒ 
ผลประเมิน ม.๗           ๔.๘๙ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗ 
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรเห็นควำมส ำคัญของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑. ไม่มีรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มีแต่ชื่อโครงกำรอย่ำงเดียว 
 ๒. ไม่ได้สรุปผลว่ำน ำผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร/ผลประเมินอ่ืนๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรงำน         
ในขอบเขตที่ รร.สธ.ทร.ฯ รับผิดชอบอย่ำงไร 
 ๓. กำรอ้ำงอิงหลักฐำนบำงตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหำผลกำรด ำเนินงำน เช่น จ ำนวนโครงกำรและ
ตัวชี้วัดในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวนอำจำรย์ นำยทหำรปกครอง บุคลำกร เป็นต้น 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐาน ๗ 
 ๑. ควรจัดท ำรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ตำมรูปแบบกำรเขียน
โครงกำร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ เวลำ สถำนที่ 
ผู้รับผิดชอบ กำรประเมินโครงกำร ผลที่คำดว่ำจะได้รับ เป็นต้น (แบบฟอร์มในคู่มือฯ) 
  ๒. ควรสรุปผลว่ำ มีกำรน ำผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร/ผลประเมินอ่ืนๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรงำน   
ในขอบเขตที่ รร.สธ.ทร.ฯ รับผิดชอบอย่ำงไร พร้อมแนบเอกสำรอ้ำงอิง 
 ๓.  ในกำรเขียนผลด ำเนินงำนใน SAR  

- ควรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับหลักฐำนอ้ำงอิง เช่น จ ำนวนโครงกำรและตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 

- ควรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงของข้อมูลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น 
จ ำนวนบุคลำกรในข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำกับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ และจ ำแนกจ ำนวนกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ - 
๖.๙ ใหช้ัดเจน  

- ควรเติมข้อมูลผลด ำเนินงำนให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้  
- กรณตีัวบ่งชี้เชิงปริมำณ ควรน ำข้อมูลดิบที่มีมำวิเครำะห์และสรุปผลให้สอดคล้องตัวบ่งชี้ 
  

 



๙๙ 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ เรื่องที่ (๑)  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำร
จัดตั้งสถำนศึกษำ (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 จำก
คะแนนเต็ม 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 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องที่ ๑ โครงการการบรรยายสรุปทางทหาร 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
  จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้ก ำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ผู้น ำและเสนำธิกำร   
ทำงเรือ โดย รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรจัดท ำโครงกำรกำรบรรยำยสรุปทำงทหำร เพ่ือตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของ 
รร.สธ.ทร.ฯ และด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์พิจำรณำ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือสภำกำรศึกษำ 
พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ฯ โดยจัดกำรเรียนกำรสอนและ
โครงกำร/กิจกรรมพัฒนำศักยภำพที่เสริมสร้ำงให้ นทน. มีควำมเป็นผู้น ำและเสนำธิกำรทำงเรือ  และน ำควำมรู้
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน ทร. จึงได้จัดท ำโครงกำรกำรบรรยำยสรุปทำงทหำร ซึ่งจะท ำให้ นทน. 
สำมำรถประมวลสิ่งที่ต้องกำรน ำเสนอให้กับผู้อ่ืนทรำบและเข้ำใจได้ภำยในเวลำที่ก ำหนด โดยที่ นทน.ต้องมีกำร
พัฒนำฝึกฝนให้เกิดควำมช ำนำญและควำมม่ันใจ จึงนับได้ว่ำโครงกำรกำรบรรยำยสรุปทำงทหำร มีกำรก ำหนด  
กลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง
สถำนศึกษำ ซึ่งโครงกำรฯ ดังกล่ำวได้เสนอให้สภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. ให้ควำมเห็นชอบ และได้รับกำรอนุมัติโดย
ประธำนสภำกำรศึกษำ และ จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ 
  (๒)  มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ 
โครงกำรกำรบรรยำยสรุปทำงทหำร มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วม โดยมี นทน. และบุคลำกรภำยใน 
รร.สธ.ทร.ฯ ทุกคน ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และต่อเนื่อง     
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำที่ก ำหนด (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐) โดยที่บุคลำกรภำยใน รร.สธ.ทร.ฯ     



๑๐๐ 
 

มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำรกำรบรรยำยสรุปทำงทหำร กำรเตรียมกำรในทุก ๆ ด้ำน 
ให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ นทน. ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น กำรฝึกบรรยำยสรุป
ทำงทหำรหน้ำชั้นเรียน ตำมตำรำงกำรเรียน กำรเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรบรรยำย และให้ นทน. ได้ใช้ในกำร
ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ตำมห้วงวัน-เวลำ ที่ก ำหนดอย่ำงชัดเจน   
  (๓)  กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำ และนักศึกษำ/นทน. โดยอยู่ในระดับดี        
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ  รร.สธ.ทร.ฯ ได้จัดท ำแบบประเมินโครงกำรกำรวำงแผนทำงทหำร โดยมีหัวข้อ
ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน ๑๐ หัวข้อ คือ ๑) กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้รับทรำบก่อน
เริ่มกิจกรรม ๒) กำรด ำเนินกำรของผู้จัดกิจกรรม ๓) ควำมเหมำะสมของเรื่องที่น ำมำให้ควำมรู้  ๔) กำรแสดงออก
ของพิธีกรที่จัดกิจกรรม เช่น กิริยำมำรยำท กำรพูด กำรแต่งกำย ๕) ควำมพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัด
กิจกรรม ๖) ควำมเหมำะสมของสถำนที่  ๗) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม  ๘) ควำมเหมำะสม
ของอำหำร และเครื่องดื่ม ๙) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรม  และ ๑๐) ควรมีกำรจัดกิจกรรมนี้อีก โดยได้
แจกจ่ำยแบบประเมิน จ ำนวน ๑๒๖ ฉบับ ให้ นทน.ท ำกำรประเมินฯ และได้รับกลับคืนมำจ ำนวน ๑๒๖ ฉบับ       
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีผลประเมินควำมพึงพอใจของ นทน. ที่มีต่อโครงกำรฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑)         
ทั้ง ๑๒๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำร้อยละ ๘๐ โดยมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจใน
ภำพรวม เท่ำกับ ๔.๕๗ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด 
  (๔)  ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม พบว่ำ โครงกำรกำรบรรยำยสรุปทำงทหำร            
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ นทน. ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรบรรยำยสรุปทำงทหำร มีทักษะในกำรพูดของกำร
บรรยำยสรุปทำงทหำร รวมทั้งเป็นกำรพัฒนำศักยภำพ นทน. เพ่ือเสริมสร้ำงให้ นทน. มีควำมเป็นผู้น ำและ       
เสนำธิกำรทหำรเรือ และน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนใน ทร. โดยเฉพำะโครงกำรกำรบรรยำย
สรุปทำงทหำร จะท ำให้ นทน. สำมำรถประมวลสิ่งที่ต้องกำรน ำเสนอให้กับผู้อ่ืนทรำบและเข้ำใจได้ภำยในเวลำ         
ที่ก ำหนด ทั้งนี้ รร.สธ.ทร.ฯ ได้พิจำรณำใช้ค่ำเฉลี่ยจำกกำรประเมินผลกำรบรรยำยสรุปทำงทหำรของ นทน.
หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ ทุกนำย (จ ำนวน ๑๒๖ นำย) ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ผลประเมินกำรบรรยำย
สรุปทำงทหำรของ นทน. ส่วนใหญ่ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี-ดีมำก จ ำนวน ๑๒๖ นำย จำกจ ำนวน นทน.ทั้งหมด 
๑๒๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๕๒ อยู่ในระดับดีมำก (เทียบจำกเกณฑ์กำร
วัดผลกำรศึกษำ ตำมระเบียบ ยศ.ทร.) และจำกผลประเมินควำมพึงพอใจที่ นทน. มีต่อกำรจัดท ำโครงกำรกำร
บรรยำยสรุปทำงทหำร มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๕๗ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด      
จึงอนุมำนได้ว่ำ นทน. เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว จะสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อ ทร. ได้เป็นอย่ำงดี นับได้ว่ำโครงกำรกำรบรรยำยสรุปทำงทหำร มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำม
ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และสะท้อนให้เห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำร
ดังกล่ำวมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
  (๕)  ผลกำรพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมอัตลักษณ์ (ค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ≥ ๔.๐๐ จำก
คะแนนเต็ม ๕) พบว่ำ ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ (หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๔ และหลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๖) ซึ่งประกอบด้วย ๕ ด้ำน คือ ๑) ด้ำนควำมรู้      
๒) ด้ำนสังคม ๓) ด้ำนภำวะผู้น ำ ๔) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน  และ ๕) ด้ำนกำรบริหำรงำน มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมทั้ง
สองหลักสูตรเท่ำกับ ๔.๒๙ ซึ่งอยู่ในระดับดี (หลักสูตร สธ.ทร. มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ ๔.๓๘  และหลักสูตร อส.     
มีค่ำเฉลี่ยรวมเท่ำกับ ๔.๒๐) มีค่ำเฉลี่ยสูงกว่ำเกณฑ์ที่ก ำหนด (ค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ≥ ๔.๐๐ 
จำกคะแนนเต็ม ๕) แสดงให้เห็นว่ำผลกำรพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมอัตลักษณ์ บรรลุตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๑) เท่ำกับ ๕ คะแนน 



๑๐๑ 
 

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 หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ 
โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ หรือสภำกำรศึกษำ 
(๒) มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง 
(๓) กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำ และนักศึกษำ/นทน. โดยอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 
(๔) มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ และเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
(๕) สถำนศึกษำมีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด และได้รับกำรยอมรับใน
ระดับกองทัพ หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ 

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 ๒ โครงการการวางแผนทางทหาร  
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้ก ำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ “สถำบันที่ผลิตผู้น ำ         
ที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรวำงแผนทำงเรือและกำรบริหำรงำนทำงทหำร” โดย รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรจัดท ำโครงกำร           
กำรวำงแผนทำงทหำร เพ่ือตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของ รร.สธ.ทร.ฯ และด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์พิจำรณำ 
จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้ 
  (๑)  มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของ
สถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ และสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ พบว่ำ 
รร.สธ.ทร.ฯ ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของ
สถำนศึกษำ โดยเฉพำะกำรเรียนรู้ในหมวดวิชำกำรปฏิบติกำรทำงทหำร ที่มีจุดมุ่งหมำยที่จะให้ นทน. มีควำมรู้
และควำมเข้ำใจหลักนิยมของกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรที่ส ำคัญต่ำง ๆ กำรวำงแผนทำงทหำร ยุทธศิลป์         
กำรปฏิบัติกำรทำงบก กำรปฏิบัติกำรทำงเรือ กำรปฏิบัติกำรทำงอำกำศ ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ นทน. 
สำมำรถวำงแผน และควบคุมกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรในระดับยุทธกำร โดยใช้หลักนิยมกำรรบทำงเรือ         
ทุกประเภทให้สัมพันธ์กับขีดควำมสำมำรถและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ของอำวุธทำงเรือ สำมำรถวำงแผน และ



๑๐๒ 
 

ประสำนงำนในกำรปฏิบัติกำรร่วมระหว่ำงเหล่ำทัพ มีควำมรู้ปฏิบัติกำรในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรที่
นอกเหนือจำกกำรสงครำม สำมำรถวำงแผน และควบคุมกำรปกิบัติกำรทำงทหำรโดยใช้หลักนิยมกำร
ปฏิบัติกำรทำงทหำรให้สอดคล้องกับแนวทำงและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ของกฏหมำยระหว่ำงประเทศ  จึงได้จัดท ำ
โครงกำรกำรวำงแผนทำงทหำร เพ่ือตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของ รร.สธ.ทร.ฯ แต่โครงกำรดังกล่ำวยังมิได้เสนอขอ
ควำมเห็นชอบจำกสภำกำรศึกษำ จำกกำรตรวจสอบรำยละเอียดวัตถุประสงค์ของหมวดวิชำกำรปฏิบัติกำรทำง
ทหำร ชื่อโครงกำร มีควำมสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ รร.สธ.ทร.ฯ แต่ตัวชี้วัดของโครงกำรต้องปรับเปลี่ยน
ใหม่ คณะอนุกรรมกำรประเมินฯ จึงอนุโลมให้น ำโครงกำรกำรวำงแผนทำงทหำร มำใช้ในกำรรับกำรตรวจสอบ
และประเมินฯ แทนกำรจัดท ำโครงกำรกำรเขียนบทควำมกำรวำงแผนทำงเรือและกำรบริหำรงำนทำงทหำร 
ตำมที่ได้เสนอให้สภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. ให้ควำมเห็นชอบ และได้รับกำรอนุมัติโดยประธำนสภำกำรศึกษำ และ จก.
ยศ.ทร. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ โดยโครงกำรกำรวำงแผนทำงทหำร มีวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ จัดให้
มีกำรบรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติ มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำม
เชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ  
  (๒)  มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ ก ำหนดอย่ำง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ 
โครงกำรกำรวำงแผนทำงทหำร มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วม โดยมี นทน. และบุคลำกรภำยใน รร.สธ.ทร.ฯ ทุกคน 
ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมี
ค่ำมำกกว่ำที่ก ำหนด (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐) โดยที่บุคลำกรภำยใน รร.สธ.ทร.ฯ มีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน โครงกำรกำรวำงแผนทำงทหำร กำรเตรียมกำรในทุก ๆ ด้ำน ให้มีควำมพร้อมส ำหรับกำร
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ นทน. ได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง กำรเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรบรรยำย และให้ นทน. 
ได้ใช้ในกำรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ตำมห้วงวัน-เวลำ ที่ก ำหนดอย่ำงชัดเจน    
  (๓)  กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำ และนักศึกษำ/นทน. โดยอยู่ในระดับดี          
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้จัดท ำแบบประเมินโครงกำรกำรวำงแผนทำงทหำร โดยมีหัวข้อ
ประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน ๑๐ หัวข้อ คือ ๑) กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้รับทรำบก่อน
เริ่มกิจกรรม  ๒) กำรด ำเนินกำรของผู้จัดกิจกรรม ๓) ควำมเหมำะสมของเรื่องที่น ำมำให้ควำมรู้  ๔) กำรแสดงออก
ของพิธีกรที่จัดกิจกรรม เช่น กิริยำมำรยำท กำรพูด กำรแต่งกำย ๕) ควำมพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในกำร          จัด
กิจกรรม ๖) ควำมเหมำะสมของสถำนที่ ๗) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม ๘) ควำมเหมำะสม
ของอำหำร และเครื่องดื่ม ๙) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรม  และ ๑๐) ควรมีกำรจัดกิจกรรมนี้อีก โดยได้
แจกจ่ำยแบบประเมิน จ ำนวน ๑๒๖ ฉบับ ให้ นทน.ท ำกำรประเมินฯ และได้รับกลับคืนมำจ ำนวน ๑๒๖ ฉบับ        
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีผลประเมินควำมพึงพอใจของ นทน. ที่มีต่อโครงกำรฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑)              
ทั้ง ๑๒๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำร้อยละ ๘๐ โดยมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจใน
ภำพรวมเท่ำกับ ๔.๕๔ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
  (๔)  ผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ และเกิดผล
กระทบ ที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม พบว่ำ โครงกำรกำรวำงแผนทำงทหำร เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้น
เพ่ือให้ นทน. สำมำรถวำงแผน และควบคุมกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรในระดับยุทธกำร โดยใช้หลักนิยมกำรรบ
ทำงเรือทุกประเภทให้สัมพันธ์กับขีดควำมสำมำรถและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ของอำวุธทำงเรือ สำมำรถวำงแผน และ
ประสำนงำนในกำรปฏิบัติกำรร่วมระหว่ำงเหล่ำทัพ มีควำมรู้ปฏิบัติกำรในกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรที่นอกเหนือจำก
กำรสงครำม สำมำรถวำงแผน และควบคุมกำรปกิบัติกำรทำงทหำรโดยใช้หลักนิยมกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร       
ให้สอดคล้องกับแนวทำงและข้อจ ำกัดต่ำง ๆ ของกฏหมำยระหว่ำงประเทศ ทั้งนี้ รร.สธ.ทร.ฯ  ได้พิจำรณำใช้
คะแนนกำรวำงแผนทำงทหำร หมวดวิชำกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร ของ นทน. ทุกนำย (จ ำนวน นทน. ๑๒๑ นำย) 



๑๐๓ 
 

ซึ่งผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ นทน. ส่วนใหญ่ มีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับดี-ดีมำก จ ำนวน ๘๓ นำย จำกจ ำนวน 
นทน. ทั้งหมด ๑๒๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๖๐ และเม่ือน ำคะแนนกำรวำงแผนทำงทหำรของ นทน. ทุกนำย 
มำค ำนวณในภำพรวม จะได้คะแนนเฉลี่ยรวมเท่ำกับ ๘๓.๖๔ ซึ่งอยู่ในระดับดี (เทียบจำกเกณฑ์กำรวัดผล
กำรศึกษำ ตำมระเบียบ ยศ.ทร.) และจำกผลประเมินควำมพึงพอใจที่ นทน. มีต่อกำรจัดท ำโครงกำรกำรวำงแผน
ทำงทหำรมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๕๔ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด จึงอนุมำนได้ว่ำ 
นทน. เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว  จะสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ 
ทร. ได้เป็นอย่ำงดี นับได้ว่ำโครงกำรกำรวำงแผนทำงทหำร มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ  และสะท้อนให้เห็นถึงกำรด ำเนินโครงกำรกำรวำงแผนทำงทหำร                 
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม    
  (๕)  สถำนศึกษำมีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด และได้รับกำร
ยอมรับในระดับกองทัพ หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ เอกลักษณ์ของ รร.สธ.ทร.ฯ คือ เป็นสถำบันที่
ผลิตผู้น ำที่เชี่ยวชำญด้ำนกำรวำงแผนทำงเรือและกำรบริหำรงำนทำงทหำร ซึ่งโครงกำรกำรวำงแผนทำงทหำร        
มีผลประเมินควำมพึงพอใจของ นทน. ที่มีต่อโครงกำรฯ อยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และ 
มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๕๔ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด จึงนับได้ รร.สธ.ทร.ฯ เป็น
สถำบันที่มีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด แต่ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ถึงกำร
ยอมรับในระดับกองทัพ ระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
  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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

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 ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 

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

๑. ผลกำรพัฒนำให้บรรลตุำม
ปรัชญำ ปณิธำน พนัธกิจ และ
วัตถุประสงคข์องกำรจัดตั้ง
สถำบัน  
(โครงกำรกำรบรรยำยสรุป 
ทำงทหำร) 

๕     ๕ ใน  ๕   ๕ ๒๕ 
      ๕ ข้อ      

๒. ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้น
หรือจุดเด่นของสถำบันที่ส่งผล
สะท้อนควำมเป็นเอกลักษณ์
ของสถำบัน  
(โครงกำรกำรวำงแผน 
ทำงทหำร) 

๕     ๔ ใน ๔   ๔ ๒๐ 
     ๕ ข้อ      

รวม ๑๐          ๔๕ 
ผลประเมนิกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลกัษณ์           ๔.๕๐ 

ระดับคุณภาพ           ดี 

 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
     ก ำลังพลของ รร.สธ.ทร.ฯ ไม่มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ๑. ควรให้ก ำลังพลของ รร.สธ.ทร.ฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และมีกำร
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำรว่ำมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
 ๒. ควรทบทวนเอกลักษณ์ ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย ให้สอดคล้อง (เนื่องจำกชื่อโครงกำร 
ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรไม่สอดคล้องกับที่สภำกำรศึกษำอนุมัติ และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ด้วย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๕ 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในประเด็นที่ ๑ (ในสถำนศึกษำได้
ประโยชน์)  
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 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม ประเด็นที่ ๑ โครงการเสริมสร้างความสามัคคี 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้จัดโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี เพ่ือสนับสนุน       
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๑ และด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์พิจำรณำ จ ำนวน ๓ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด 
๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำม
สำมัคคี เป็นมำตรกำรหนึ่งที่ท ำให้สังคมได้มีกำรพบปะหำรือมีปฏิสัมพันธ์ เกิดควำมร่วมมือ ควำมเป็นกันเอง 
ควำมไว้เนื้อเชื่อใจ กำรรับฟังเหตุผล กำรให้อภัย น ำมำสู่จิตสำมัคคี กำรสร้ำงควำมร่วมมือกันในกำรพัฒนำ
ชุมชน องค์กร และประเทศชำติในที่สุด ถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยลดปัญหำด้ำนสังคมได้ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ชุมชนเกิดจิตสำมัคคี กำรให้อภัย กำรยอมรับฟังเหตุผล กำรมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับชุมชน และ นทน. 
รู้จักท ำงำนร่วมกันในกำรหำข้อตกลงใจในกำรแสดงควำมสำมัคคีเป็นหมู่คณะ และสำมำรถประยุกต์ใช้หลักกำร
บริหำรในกำรท ำงำนร่วมกัน โดยโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบโดยประธำนสภำ
กำรศึกษำ และ จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕  มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย กำรวำงแผน (P) พบว่ำ 
รร.สธ.ฯ มีกำรจัดท ำโครงกำรมำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๑ โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ซึ่งเป็นกำร
ด ำเนินกำรภำยในสถำนศึกษำ มีกำรจัดกิจกรรมรองรับจ ำนวน ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ (วันพ่อแห่งชำติ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังค่ำนิยมและเป็นกำรสนับสนุนกำรส่งเสริม
เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตรย์ และเพ่ือให้ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ นทน.หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ และ นทน.
หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ มีควำมรักในสถำบันหลักของประเทศ  ๒) กิจกรรมส่งเสริมพุทธศำสนำ (ท ำบุญ    
ตักบำตรวันขึ้นปีใหม่) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังค่ำนิยมในกำรรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งถือ
เป็นประเพณีที่มีควำมผูกพันกับคนไทยมำนำน และเพ่ือให้ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ และ นทน.หลักสูตร สธ.ทร. 
รุ่นที่ ๗๕ เกิดควำมภำคภูมิใจในกำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมสถำบันศำสนำ และ ๓) กิจกรรมส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (สรงน้ ำพระ และรดน้ ำผู้บังคับบัญชำ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังค่ำนิยมใน
กำรรักษำขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ซึ่งถือเป็นประเพณีที่มีควำมผูกพันกับคนไทยมำนำน และเพ่ือให้
ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ และ นทน.หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ เกิดควำมรักในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณีอันดีงำม



๑๐๖ 
 

ให้ด ำรงอยู่คู่คนไทยต่อไป กำรด ำเนินงำน (D)  พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ (วันพ่อแห่งชำติ) เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๗ ณ บริเวณโถงกลำง ชั้น ๑ อำคำร สรส.ยศ.ทร. จัดกิจกรรม
ส่งเสริมพุทธศำสนำ (ท ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่) เมื่อ ๑ มกรำคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้ำ บก.รร.สธ.ทร.ฯ และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (สรงน้ ำพระ และรดน้ ำผู้บังคับบัญชำ) เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘         
ณ บริเวณหน้ำ บก.รร.สธ.ทร.ฯ  กำรประเมินผล (C) เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทั้ง ๓ กิจกรรม พบว่ำ 
รร.สธ.ทร.ฯ ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ โดยมีหัวข้อประเมิน
ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน ๑๐ หัวข้อ คือ ๑) กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้รับทรำบก่อนเริ่ม
กิจกรรม ๒) กำรด ำเนินกำรของผู้จัดกิจกรรม ๓) ควำมเหมำะสมของเรื่องที่น ำมำให้ควำมรู้  ๔) กำรแสดงออก
ของพิธีกรที่จัดกิจกรรม เช่น กิริยำมำรยำท กำรพูด กำรแต่งกำย ๕) ควำมพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในกำรจัด
กิจกรรม ๖) ควำมเหมำะสมของสถำนที่  ๗) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม  ๘) ควำมเหมำะสม
ของอำหำร และเครื่องดื่ม  ๙) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรม  และ ๑๐) ควรมีกำรจัดกิจกรรมนี้อีก และ
ได้แจกจ่ำยแบบประเมิน จ ำนวน ๓๐ ฉบับ ให้ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ นทน.ทั้งสองหลักสูตร ท ำกำรประเมินฯ 
(ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๑๑ ฉบับ นทน.หลักสูตร อส. รุ่นที่ ๔๗ จ ำนวน ๔ ฉบับ และ นทน.หลักสูตร สธ.ทร. รุ่นที่ 
๗๕ จ ำนวน ๑๕ ฉบับ) โดยมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมฯ ในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๐๖ 
อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก (กิจกรรมเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๑ กิจกรรมส่งเสริม
พุทธศำสนำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๙๘ และกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๐)    
ส่วนกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ สถำนศึกษำได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัด
กิจกรรมจำกเดิม เป็นกำรจัดกิจกรรมกีฬำเชื่อมควำมสำมัคคีของ นทน.หลักสูตร อส. นทน.หลักสูตร สธ.ทร. และ
ข้ำรำชกำร ยศ.ทร. และกีฬำเชื่อมควำมสำมัคคีของ นทน.หลักสูตร อส. นทน.หลักสูตร สธ.ทร. เป็นกิจกรรม
เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมพุทธศำสนำ และกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี      
เป็นปีแรก จึงอนุโลมในส่วนของกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง   
  (๒)  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี มีกำร
ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด ซึ่ง รร.สธ.ทร.ฯ ได้ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ครบทั้ง      
๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
   ๑. จ ำนวนกิจกรรมตำมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง/ปี พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรจัดกิจกรรม
สนับสนุนโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี จ ำนวน ๓ ครั้ง/ปี คือ ๑) กิจกรรมเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
(วันพ่อแห่งชำติ)  ๒) กิจกรรมส่งเสริมพุทธศำสนำ (ท ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่) และ ๓) กิจกรรมส่งเสริม
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (สรงน้ ำพระ และรดน้ ำผู้บังคับบัญชำ) 
   ๒. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำ ๓.๕๐ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน พบว่ำ 
ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๐๖ อยู่ในระดับควำม   
พึงพอใจมำก (กิจกรรมเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๑ กิจกรรมส่งเสริมพุทธศำสนำ       
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๙๘ และกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๐)          
  (๓)  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถานศึกษา พบว่ำ โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี (กิจกรรม
เทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ กิจกรรมส่งเสริมพุทธศำสนำ และกิจกรรมส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี)    
เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ นทน.หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ และ นทน.หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ 
๗๕ ได้เห็นควำมส ำคัญในกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ และกำรมีส่วนร่วมในกำรสืบสำนประเพณีไทย   
ในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ก่อให้เกิดกำรพบปะหำรือ มีปฏิสัมพันธ์ และ
เกิดควำมร่วมมือกัน ท ำให้ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ และ นทน.ทั้งสองหลักสูตร ได้มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน
ร่วมกันเป็นอย่ำงดี แสดงให้เห็นถึงควำมสำมัคคีกันเป็นหมู่คณะ ซึ่งจำกผลประเมินควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำร 



๑๐๗ 
 

และ นทน.ทั้งสองหลักสูตร ที่เข้ำร่วมกิจกรรมทั้ง ๓ กิจกรรม มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๐๖ อยู่ในระดับ
ควำมพึงพอใจมำก จึงนับได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์และสร้ำง  

  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถานศึกษา พบว่ำ โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี 
เป็นโครงกำรที่ส่งเสริมบทบำทของสถำนศึกษำที่มุ่งชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในสถำนศึกษำ ในกำร
ส่งเสริมให้ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ และ นทน.ทั้งสองหลักสูตร ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ รวมทั้งกำรเสริมสร้ำงควำมร่วมมือกันสืบสำนประเพณีไทยในกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือก่อให้เกิดควำมร่วมมือกันในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ รู้จักท ำงำนร่วมกันในกำร
หำข้อตกลงใจในกำรแสดงควำมสำมัคคีเป็นหมู่คณะ และสำมำรถประยุกต์ใช้หลักกำรบริหำรในกำรท ำงำน
ร่วมกันได้ ซึ่งจำกผลประเมินควำมพึงพอใจของข้ำรำชกำร และ นทน.ทั้งสองหลักสูตร ที่เข้ำร่วมกิจกรรมทั้งสำม
กิจกรรมมีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๐๖ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก สะท้อนให้เห็นถึงกำรด ำเนินโครงกำร
เสริมสร้ำงควำมสำมัคคี เป็นโครงกำรที่มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำนศึกษำ    
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ ระดับชำติ และหรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (๑) 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 ๒ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 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  โครงการจิตอาสาช่วยเหลือสังคม  
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้จัดท ำโครงกำรจิตอำสำช่วยเหลือสังคม เพ่ือสนับสนุน   
ตัวบ่งบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๒ และด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์พิจำรณำ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  



๑๐๘ 
 

  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรด ำเนินโครงกำรจิตอำสำช่วยเหลือ
สังคม ซึ่งเป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรในลักษณะจิตอำสำ ในกำรเป็นผู้ชี้น ำสังคมให้เกิดวิถีชีวิตและแบบอย่ำง     
ในกำรท ำควำมดี เพ่ือท ำให้สังคมนั้น ๆ มีจิตใจที่สะอำดและสูงขึ้น เป็นกำรช่วยส่งเสริมให้ลดปัญหำด้ำนต่ำง ๆ 
และเป็นกำรแก้ปัญหำทำงรุกเชิงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำด้ำนสังคมตำมมำ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนเกิด
จิตอำสำ ท ำควำมดีเพ่ือสังคม และเพ่ือให้ชุมชนและ นทน. มีควำมรู้จักท ำงำนร่วมกันในกำรหำข้อตกลงใจใน
กำรช่วยเหลือสังคม และสำมำรถประยุกต์ใช้หลักกำรบริหำรในกำรท ำงำน โดยโครงกำรจิตอำสำช่วยเหลือ
สังคม ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบ โดยประธำนสภำกำรศึกษำ และ จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ มีขั้นตอนกำร
ด ำเนินงำนประกอบด้วย กำรวำงแผน (P) พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้เสนอขออนุมัติไปรำชกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิ
ประเทศภำคเหนือ เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๗ และเสนอขออนุมัติไปรำชกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศภำคใต้ เมื่อ 
๒๕ พ.ค.๕๘ โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมสอดแทรกไว้ระหว่ำงกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศทั้ง
ภำคเหนือและภำคใต้ ซ่ึงมีกำรจัดกิจกรรมย่อยจ ำนวน ๓ กิจกรรม คือ ๑) กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชน
สังคมสถำนสงเครำะห์คนชรำเฉลิมรำชกุมำรี โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังค่ำนิยมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในด้ำน
กำรช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส ร่วมกันสร้ำงประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม รวมทั้งชี้น ำและ         ช่วย
แก้ปัญหำให้กับสังคมที่ต้องกำรควำมร่วมมือที่จะท ำกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ชุมชนเกิดควำมร่วมมือ 
ควำมเป็นกันเอง และเพ่ือให้ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ นทน.หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ และ นทน.หลักสูตร สธ.ทร.
รุ่นที่ ๗๕ ได้รับทรำบและมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับปัญหำต่ำง ๆ ของสังคม ๒) กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อ
ชุมชนสังคมโรงเรียนบ้ำนดอยจัน โดยมีวัตถุประสงค์ปลูกฝังค่ำนิยมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในด้ำนกำร
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกำส รวมทั้งกำรสร้ำงประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม และ เพ่ือให้ข้ำรำชกำร 
รร.สธ.ทร.ฯ นทน.หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ และ นทน.หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ ได้รับทรำบและมีควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับปัญหำต่ำง ๆ ของสังคม และ ๓) กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบันศำสนำ ณ วัดพระมหำธำตุ
วรวิหำร โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือปลูกฝังค่ำนิยมและเป็นกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรน ำหลักธรรมทำง
พระพุทธศำสนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันอย่ำงมีควำมสุข ชุมชนเข้มแข็ง ก่อให้เกิดสังคม คุณธรรม และ
เพ่ือให้ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ นทน.หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ และ นทน.หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ ได้รับทรำบ
และมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ กำรด ำเนินงำน (D) พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้มีกำร
ด ำเนินกำร ๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนสังคม ณ สถำนสงเครำะห์คนชรำเฉลิมรำชกุมำรี         
อ.นครชัยศรี จว.นครปฐม เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๗  ๒) กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนสังคมโรงเรียนบ้ำนดอยจัน 
อ.เชียงแสน จว.เชียงรำย เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๘ และ ๓) กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบันศำสนำ ณ วัดพระมหำธำตุ
วรวิหำร จว.นครศรีธรรมรำช เมื่อ ๘ มิ.ย.๕๘  กำรประเมินผล (C) เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทั้ง           
๓ กิจกรรม พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร/กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ 
โดยมีหัวข้อประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน ๑๐ หัวข้อ คือ ๑) กำรประชำสัมพันธ์กิจกรรมให้
รับทรำบก่อนเริ่มกิจกรรม ๒) กำรด ำเนินกำรของผู้จัดกิจกรรม ๓) ควำมเหมำะสมของเรื่องที่น ำมำให้ควำมรู้        
๔) กำรแสดงออกของพิธีกรที่จัดกิจกรรม เช่น กิริยำมำรยำท กำรพูด กำรแต่งกำย ๕) ควำมพร้อมของวัสดุ 
อุปกรณ์ในกำรจัดกิจกรรม ๖) ควำมเหมำะสมของสถำนที่ ๗) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม     
๘) ควำมเหมำะสมของอำหำรและเครื่องดื่ม  ๙) ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรม  และ ๑๐) ควรมีกำรจัด
กิจกรรมนี้อีก และได้แจกจ่ำยแบบประเมิน จ ำนวน ๓๐ ฉบับ ให้ ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ และ นทน.ทั้ง ๒ หลักสูตร 
ท ำกำรประเมินฯ (ข้ำรำชกำร รร.สธ.ทร.ฯ จ ำนวน ๗ ฉบับ นทน.หลักสูตร อส.รุ่นที่ ๔๗ จ ำนวน ๑๓ ฉบับ และ 
นทน.หลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ จ ำนวน ๑๐ ฉบับ) โดยมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัด
กิจกรรมฯ ในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๖๒ อยู่ในระดับควำมพึงมำกที่สุด (กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนสังคม
สถำนสงเครำะห์คนชรำเฉลิมรำชกุมำรี มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๖ กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนสังคม



๑๐๙ 
 

โรงเรียนบ้ำนดอยจัน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๐ และกิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบันศำสนำ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๖๙) ส่วนกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้น ำข้อเสนอแนะจำกผลกำรดูกิจกำร
และศึกษำภูมิประเทศภำคเหนือของหลักสูตร สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๕ ซึ่งมีจ ำนวน ๔ ข้อ น ำมำปรับปรุงแก้ไข คือ 
    ๑. เวลำที่ใช้ในกำรศึกษำดูงำนของหน่วยงำนน้อยมำก ไม่มีเวลำในกำรเยี่ยมชมรำยละเอียด              
ควรพิจำรณำจัดเพิ่มเวลำให้หน่วยงำนมำกข้ึน : ในกำรด ำเนินกำรศึกษำดูงำนของหน่วยงำน โดยปกติจะจัดให้มี
กำรฟังบรรยำย ตอบข้อซักถำมจำกหน่วยงำนที่เยี่ยมชมประมำณ ๑ ๑/๒ ชั่วโมง โดยที่หน่วยงำนส่วนใหญ่     
จะใช้เวลำในกำรฟังบรรยำยและตอบข้อซักถำมประมำณ ๑/๒ - ๑ ชั่วโมง ซึ่งทำง รร.สธ.ทร.ฯ ได้ปรับเพิ่มเวลำ
ให้อีก ๑/๒ ชั่วโมง ด้วยแล้ว นับว่ำระยะเวลำในกำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนมีควำมเหมำะสม ประกอบกับทำง 
นทน.จะมีกำรจัดท ำคู่มือแต่ละหน่วยงำนแจกจ่ำยให้ นทน. ได้อ่ำนและศึกษำข้อมูลล่วงหน้ำก่อนที่จะไปเยี่ยม
หน่วยงำนนั้น เพ่ือที่จะได้เตรียมตัวส ำหรับกำรซักถำม ซึ่งจะท ำให้กำรใช้เวลำในช่วงนี้มีควำมกระซับมำกข้ึน  จึง
จัดได้ว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้มีกำรแก้ไขในส่วนนี้แล้ว  
         ๒. กำรศึกษำภูมิประเทศในแต่ละจังหวัดมีน้อยมำก เห็นควรเพิ่มเวลำในกำรทัศนศึกษำภูมิประเทศ
ตำมล ำพังเพ่ิมเติม เพ่ือให้ นทน.ได้รู้จักกับพ้ืนที่ดังกล่ำวได้มำกขึ้น : ในกำรด ำเนินกำรเพ่ิมเวลำในกำรทัศน
ศึกษำภูมิประเทศในส่วนนี้จะด ำเนินกำรตำมกรอบเวลำและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติ โดยมีก ำหนดวันส ำหรับ
ใช้ในกำรศึกษำภูมิประเทศตลอดหลักสูตร ๒๐ วัน/๔ ภำค เท่ำนั้น และได้ชี้แจงให้ นทน.ได้ทรำบด้วยแล้ว จึง
จัดได้ว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ ได้มีกำรแก้ไขในส่วนนี้แล้ว  
   ๓. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณประโยชน์ ยังคงไม่ได้รับควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมเท่ำที่ควร เห็นควร
พิจำรรณำให้ นทน.ทุกท่ำนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมำกกว่ำนี้ : รร.สธ.ทร.ฯ ได้มีกำรแก้ไข โดยทุกครั้งที่มีกำรจัด
กิจกรรมสำธำรณประโยชน์ ทำง รร.สธ.ทร.ฯ จะประชำสัมพันธ์และเน้นย้ ำให้ นทน. ทุกนำยให้ควำมร่วมมือในกำร
เข้ำร่วมกิจกรรม 
   ๔. อำหำรกลำงวันในกำรเดินทำงควรพิจำรณำเพิ่มเติมอำหำรพื้นเมืองในแต่ละจังหวัดให้พอควรแก่ 
นทน. : รร.สธ.ทร.ฯ ได้มีกำรแก้ไข โดยให้คณะกรรมกำรฯ นทน. เป็นผู้ด ำเนินกำรพิจำรณำเลือกรำยกำรอำหำร
และแจ้ง นทน. ทรำบ ซึ่งจำกเดิมในกำรเลือกรำยกำรอำหำรเป็นกำรด ำเนินกำรโดยตรงของทำง รร.สธ.ทร.ฯ 
  (๒)  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ โครงกำรจิตอำสำช่วยเหลือสังคม มีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด ซึ่ง รร.สธ.ทร.ฯ ได้ด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ครบทั้ง ๒ ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้ 
   ๑. จ ำนวนกิจกรรมตำมโครงกำรไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง/ปี พบว่ำ รร.สธ.ทร.ฯ มีกำรจัดกิจกรรม
สนับสนุนโครงกำรจิตอำสำช่วยเหลือสังคม จ ำนวน ๓ (ครั้ง)/ปี คือ ๑) กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนสังคม
สถำนสงเครำะห์คนชรำเฉลิมรำชกุมำรี  ๒) กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนสังคมโรงเรียนบ้ำนดอยจัน                          
และ ๓) กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบันศำสนำ 
   ๒. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำ ๓.๕๐ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน พบว่ำ 
ผลประเมินควำมพึงพอใจผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๖๒ อยู่ในระดับควำม   
พึงพอใจมำกที่สุด (กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนสังคมสถำนสงเครำะห์คนชรำเฉลิมรำชกุมำรี มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๖๖ กิจกรรมส่งเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนสังคมโรงเรียนบ้ำนดอยจัน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๐ และ
กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณค่ำต่อสถำบันศำสนำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๙)   
  (๓)  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชุน พบว่ำ โครงกำรจิตอำสำช่วยเหลือสังคม เป็นโครงกำร     
ที่ด ำเนินกำรในลักษณะจิตอำสำในกำรเป็นผู้ชี้น ำสังคมให้เกิดวิถีชีวิตและแบบอย่ำงในกำรท ำควำมดี เป็นกำร
ช่วยส่งเสริมให้ลดปัญหำด้ำนต่ำง ๆ และเป็นกำรแก้ปัญหำทำงรุกเชิงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำด้ำนสังคมตำมมำ 
เพ่ือให้คนในชุมชน และ นทน.เกิดจิตอำสำ ท ำควำมดีเพ่ือสังคม รู้จักท ำงำนร่วมกันในกำรช่วยเหลือสังคม     



๑๑๐ 
 

โดยมีกำรจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดและทุนทรัพย์ ให้แก่ สถำนสงเครำะห์คนชรำเฉลิมรำชกุมำรี  
มอบกระเป๋ำนักเรียน อุปกรณ์กำรศึกษำและกำรกีฬำ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้ำนดอยจัน และจัดชุดสักกำระ
ของผู้บังคับบัญชำ และชุดผ้ำไตรห่อองค์พระมหำธำตุ และจำกผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยงำนมี
ประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๒ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด จึงนับ
ได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรจิตอำสำช่วยเหลือสังคม เป็นโครงกำรที่มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน  
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม พบว่ำ โครงกำรจิตอำสำช่วยเหลือ
สังคม เป็นโครงกำรที่ด ำเนินกำรในลักษณะจิตอำสำในกำรเป็นผู้ชี้น ำสังคมให้เกิดวิถีชีวิตและแบบอย่ำงในกำร
ท ำควำมดี เพ่ือเป็นกำรช่วยส่งเสริมให้ลดปัญหำด้ำนต่ำง ๆ และเป็นกำรแก้ปัญหำทำงรุกเชิงป้องกันไม่ให้เกิดปัญหำ
ด้ำนสังคมที่ต้องกำรควำมร่วมมือที่จะท ำกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี ชุมชนเกิดควำมร่วมมือ เกิดจิตอำสำ    
และสำมำรถท ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข และจำกผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยงำนมีประโยชน์และ
สร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๖๒ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกท่ีสุด สะท้อนให้เห็นถึง
กำรด ำเนินโครงกำรจิตอำสำช่วยเหลือสังคม ที่มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม  
  (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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
 

 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ๑. ในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ตำมวงจรคุณภำพ PDCA โดยเฉพำะกำรน ำ
ข้อเสนอแนะจำกผลประเมินโครงกำรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ของทุกโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำร
ส่งเสริม ที่ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข (A) เรียบร้อยแล้ว ควรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำมีกำรน ำข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง
แก้ไขอย่ำงไร พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสำร/หลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน 
 ๒. ควรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร พร้อม
ระบุข้อเสนอแนะที่จะต้องน ำไปปรับปรุงแก้ไขในปีถัด และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรว่ำบรรลุตำม
ตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
 ๓. ควรทบทวนมำตรกำรส่งเสริม (ภำยนอกสถำนศึกษำ) ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยให้
สอดคล้อง (เนื่องจำกชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรตำมที่สภำกำรศึกษำอนุมัติไม่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘) 

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 ผลลัพธ์ 
ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน ตัวหำร คะแนน  

๑. ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหำของสังคมในประเด็น
ที่ ๑ (ในสถำนศึกษำได้
ประโยชน์)  
: โครงกำรเสริมสร้ำงควำม
สำมัคค ี
 

๕     ๔ ใน     ๔ ๒๐ 
      ๕ ข้อ      

๒. ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหำของสังคมในประเด็น
ที่ ๒ (นอกสถำนศึกษำได้
ประโยชน์)  
: โครงกำรจิตอำสำช่วยเหลือ
สังคม 
 

๕     ๔ ใน    ๔ ๒๐ 
     ๕ ข้อ      

รวม ๑๐          ๔๐ 
ผลประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้ 

มาตรการส่งเสริม 
          ๔.๐๐ 

ระดับคุณภาพ           ดี 



๑๑๒ 
 

 ๔. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม        
โดยจัดท ำโครงกำรภำยในสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร (กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ) และโครงกำรภำยนอกสถำนศึกษำ 
๑ โครงกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 
 

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
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

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 และกิจกรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ให้แก่ นทน. เป็นจ ำนวนมำก 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ เพ่ือใช้
เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำของ รร.สธ.ทร.ฯ 
 ๒. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีวิสัยทัศน์ และแนวคิดในกำรพัฒนำและขับเคลื่อนสถำบันไปสู่มำตรฐำนสำกล 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 รร.สธ.ทร.ฯ สำมำรถจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้ครบทุกด้ำน ทั้งด้ำนวิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม และ
สุขภำพ โดยบูรณำกำรสอดแทรกอยู่ในแผนกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ ท ำให้มีแหล่งกำรเรียนรู้           
ที่หลำกหลำย ภำยนอกสถำนศึกษำ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗   
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรเห็นควำมส ำคัญของงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
  ไม่มี 



๑๑๔ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ไม่มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี เสนอให้ผู้บังคับบัญชำ 
รับทรำบ 
 ๒. กำรให้คะแนนผลประเมินของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ยังไม่ถูกต้อง 
 ๓. ข้อมูลในผลกำรด ำเนินงำนกับหลักฐำนอ้ำงอิงไม่สอดคล้องกัน เช่น จ ำนวนโครงกำรและตัวชี้วัด      
ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวนอำจำรย์ นำยทหำรปกครอง บุคลำกร และจ ำนวนชั่วโมงที่ได้รับกำร
พัฒนำ  
 ๔. ข้อมูลในเว็บไซต์ของ รร.สธ.ทร.ฯ (ทั้งระบบอินเตอร์เน็ตและอินทรำเน็ต) ยังไม่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน
เท่ำท่ีควร 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ไม่มีกำรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ และวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ  
 ๒. ไม่มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวน/ปรับปรุง/รำยงำน และพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  
 ๓. ไม่ได้ให้ นทน. ประเมินควำมพร้อมของทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้  
 ๔. กำรวิเครำะห์และสรุปข้อมูลตำมตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ (ตบช.ที ่๖.๗ - ๖.๙) มีควำมคลำดเคลื่อน ตัวเลข  
ในตำรำงสรุปทั้งแนวตั้งและแนวนอน ไม่สอดคล้องกัน ไม่มีข้อมูลอ้ำงอิงเกี่ยวกับจ ำนวนกิจกรรมที่ปรำกฏใน 
SAR และไม่มีกำรบันทึกข้อมูลลงในตำรำงสรุปโครงกำร/กิจกรรม มีเพียงข้อมูลดิบจำกบันทึกข้อควำมเสนอ    
ขออนุมัติเท่ำนั้น  
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑. ไม่มีรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี มีแต่ชื่อโครงกำรอย่ำงเดียว 
 ๒. ไม่ได้สรุปผลว่ำน ำผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร/ผลประเมินอ่ืน ๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรงำน         
ในขอบเขตที่ รร.สธ.ทร.ฯ รับผิดชอบอย่ำงไร 
 ๓. กำรอ้ำงอิงหลักฐำนบำงตัวบ่งชี้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหำผลกำรด ำเนินงำน เช่น จ ำนวนโครงกำรและ
ตัวชี้วัดในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวนอำจำรย์ นำยทหำรปกครอง บุคลำกร เป็นต้น 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
       ก ำลังพลของ รร.สธ.ทร.ฯ ไม่มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 

 



๑๑๕ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  
ควรจัดท ำแผนงำนบริกำรทำงวิชำกำร โดยก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรให้ชัดเจน    

พร้อมทั้งจัดท ำแบบประเมินโครงกำร และรำยงำนสรุปผลโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรว่ำบรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย
ในตัวชี้วัดหรือไม่ อย่ำงไร 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ควรจ ำแนกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม 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 ำไปสู่กำร
ปฏิบัติที่แท้จริง 
 ๒. ควรมีกำรติดตำมและรำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีในภำพรวม 
ทุกวงรอบ ๖ เดือน เสนอให้ผู้บังคับบัญชำรับทรำบ โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงกำรเป็นผู้รำยงำน 
 ๓. ควรทบทวนควำมเหมำะสมของโครงกำรและตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทุกปี  เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.สธ.ทร.ฯ ในปี
ต่อไป และให้รองรับกับกรอบกำรประเมินรอบสี่ (เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรพัฒนำอำจำรย์/นำยทหำร
ปกครอง/บุคลำกรด้ำนวิชำกำร กำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม รวมทั้งโครงกำร      
ในตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ เป็นต้น) 
 ๔. กำรค ำนวณคะแนนผลประเมินของผู้บริหำรสถำนศึกษำ เมื่อถ่วงน้ ำหนักแล้ว ให้ใช้เป็นคะแนน  
ทศนิยม ๒ ต ำแหน่ง ตำมค่ำเฉลี่ยจริงที่ได้จำกค ำนวณ (ไม่ต้องปรับให้เป็นคะแนนเต็ม)  
 ๕. กำรกรอกข้อมูลคะแนนตัวบ่งชี้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ในกรณีที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพให้
กรอกข้อมูลปีเดียว คือ ปีที่จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตัวบ่งชี้เชิงปริมำณให้กรอกข้อมูลให้ครบ ๓ ปี   
แล้วจึงน ำมำค่ำหำเฉลี่ย 
 ๖. ในกำรเขียนผลด ำเนินงำนใน SAR  

- ควรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับหลักฐำนอ้ำงอิง เช่น จ ำนวนโครงกำรและตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำป ีในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 

- ควรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงของข้อมูลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น 
จ ำนวนบุคลำกรในข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำกับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ และจ ำแนกจ ำนวนกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ - 
๖.๙ ให้ชัดเจน  

- ควรเติมข้อมูลในมำตรฐำนที่ ๕ ให้ครบถ้วน  
- ควรให้ผู้รับผิดชอบเฉพำะตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ที่เป็นตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ น ำข้อมูลดิบ 

ที่มีมำวิเครำะห์และสรุปผลให้สอดคล้องตัวบ่งชี้ โดยระบุวัน เวลำ สถำนที่ จ ำนวน ชม.กำรพัฒนำ ในหัวข้อกำร
พัฒนำให้ชัดเจนทุกหัวข้อ ตำมแบบฟอร์มคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำหรือในรำยงำนผลกำรประเมินของ
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบฯ (เช่น สรุปรวมว่ำดูงำน ๓๐๐ ชม. ควรระบุว่ำไปเมื่อใด สถำนที่ใด) 
 ๗. ควรพัฒนำและปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ รร.สธ.ทร.ฯ ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอย่ำงสม่ ำเสมอ  
โดยออกแบบกำรจัดท ำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน แล้วปรับปรุงข้อมูลให้มีควำมต่อเนื่องทุกปี 



๑๑๖ 
 

 ๘. ควรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบสำรสนเทศ/เว็บไซต์ของ รร.สธ.ทร.ฯ ให้ชัดเจน และให้น ำข้อมูล      
ที่ส ำคัญและจ ำเป็นเข้ำระบบ เช่น แผนปฏิบัติงำน ปฏิทินงำน ข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ข้อมูล นทน. 
ข้อมูลอำจำรย์ นำยทหำรปกครอง ก ำลังพล ข้อมูลสำระหลักสูตร เอกสำร/คู่มือ/แบบฟอร์ม ๆ เป็นต้น  
 ๙. ควรประชำสัมพันธ์และกระตุ้นให้ นทน.ทุกหลักสูตร เห็นควำมส ำคัญและประโยชน์ของกำรประเมิน
ออนไลน์ โดยให้เข้ำมำประเมินในระบบที่ กบศ.ฯ เตรียมไว้ เช่น กำรประเมินกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ    
กำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ห้องสมุด กำรจัดเลี้ยง และกำรให้บริกำรอ่ืน ๆ  
 ๑๐. ในกำรจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรมของบุคลำกร ควรสรุปจ ำนวนผู้ที่เข้ำ
รับกำรอบรม ตำมวงรอบปีกำรศึกษำ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. ควรจัดท ำข้อมูลประวัติอำจำรย์ประจ ำ และอำจำรย์ช่วยสอน (ชื่อ ต ำแหน่ง วิชำ/หลักสูตรที่สอน 
ประเภทของอำจำรย์ ที่อยู่ สังกัด หมำยเลขโทรศัพท์ คุณวุฒิ ประสบกำรณ์) เพ่ือให้เอ้ือต่อกำรตรวจสอบ และ
สำมำรถใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำหรับใช้ในกำรวำงแผนคัดเลือกอำจำรย์ หรือประสำนงำน 
 ๒. ควรเพ่ิมกำรวิเครำะห์ประเมินกำรสอนของอำจำรย์ในภำพรวมด้วย (ตอบตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี) และแจ้งผลกำรประเมินให้อำจำรย์ทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุง รวมทั้ งควรมีกำรน ำผล
ประเมินของอำจำรย์ มำใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ๓. เนื่องจำกตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑, ๖.๒ และ ๖.๕ เป็นตัวบ่งชี้เชิงคุณภำพ ดังนั้นจึงไม่ต้องใส่ข้อมูลย้อนหลัง     
ในปีที่ผ่ำนมำ   

๔. รร.สธ.ทร.ฯ เปิดกำรศึกษำ จ ำนวน ๓ หลักสูตร ดังนั้น เอกสำรอ้ำงอิง หลักฐำน ข้อมูลต่ำง ๆ จึงควร
มีแสดงครบทุกหลักสูตร (ในกรณีท่ีเป็นเรื่องเดียวกันสำมำรถใช้หลักฐำนเดียวกันได้) 
 ๕. ควรให้ นทน.ทุกหลักสูตร ประเมินควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ให้ครอบคลุม   
ทุกแบบฟอร์มตำมท่ี ยศ.ทร. ก ำหนดไว้ในหน้ำเว็บไซต์ของ ยศ.ทร. 
 ๖. ควรให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ - ๖.๙ น ำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมกำรพัฒนำผู้เรียนทุกด้ำน             
มำวิเครำะห์และจ ำแนกประเภทกิจกรรม ให้ชัดเจนและไม่ให้ซ้ ำกัน ตำมแบบฟอร์มในคู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ หรือในรำยงำนกำรตรวจสอบของคณะอนุกรรมกำรฯ (ระบุ ชื่อกิจกรรม วันเวลำ สถำนที่ ประเภท
กิจกรรม ให้ชัดเจนครบทุกปี) พร้อมทั้งตรวจสอบจ ำนวน ผลรวมของกิจกรรม ค่ำร้อยละ ให้ถูกต้อง และจัดเก็บ
เอกสำรอ้ำงอิงให้ครบถ้วน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑. ควรจัดท ำรำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ตำมรูปแบบกำรเขียน
โครงกำร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ เวลำ สถำนที่ 
ผู้รับผิดชอบ กำรประเมินโครงกำร ผลที่คำดว่ำจะได้รับ เป็นต้น (แบบฟอร์มในคู่มือฯ) 
  ๒. ควรสรุปผลว่ำ มีกำรน ำผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร/ผลประเมินอ่ืน ๆ มำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรงำน   
ในขอบเขตที่ รร.สธ.ทร.ฯ รับผิดชอบอย่ำงไร พร้อมแนบเอกสำรอ้ำงอิง 
 ๓. ในกำรเขียนผลด ำเนินงำนใน SAR  

- ควรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับหลักฐำนอ้ำงอิง เช่น จ ำนวนโครงกำรและตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 

- ควรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงของข้อมูลแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น 
จ ำนวนบุคลำกรในข้อมูลทั่วไปของสถำนศึกษำกับตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ และจ ำแนกจ ำนวนกิจกรรมในตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ - 
๖.๙ ใหช้ัดเจน  

- ควรเติมข้อมูลผลด ำเนินงำนให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้  



๑๑๗ 
 

- ในตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ ควรน ำข้อมูลดิบที่มีมำวิเครำะห์และสรุปผลให้สอดคล้องตัวบ่งชี้ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ๑. ควรให้ก ำลังพลของ รร.สธ.ทร.ฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำร และมีกำรรำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ท้ังสองโครงกำรว่ำมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด
หรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
 ๒. ควรทบทวนเอกลักษณ์ ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย ให้สอดคล้อง (เนื่องจำกชื่อโครงกำร 
ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรไม่สอดคล้องกับที่สภำกำรศึกษำอนุมัติ และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ด้วย) 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ๑. ในโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ควรด ำเนินตำมวงจรคุณภำพ PDCA โดยเฉพำะกำรน ำ
ข้อเสนอแนะจำกผลประเมินโครงกำรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ของทุกโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำร
ส่งเสริม ที่ได้มีกำรปรับปรุงแก้ไข (A) เรียบร้อยแล้ว ควรอธิบำยให้ชัดเจนว่ำมีกำรน ำข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง
แก้ไขอย่ำงไร พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสำร/หลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน 
 ๒. ควรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร พร้อม
ระบุข้อเสนอแนะที่จะต้องน ำไปปรับปรุงแก้ไขในปีถัด และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรว่ำบรรลุ ตำม
ตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
 ๓. ควรทบทวนมำตรกำรส่งเสริม (ภำยนอกสถำนศึกษำ) ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยให้
สอดคล้อง (เนื่องจำกชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรตำมที่สภำกำรศึกษำอนุมัติไม่สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘) 
 ๔. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม        
โดยจัดท ำโครงกำรภำยในสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร (กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ) และโครงกำรภำยนอกสถำนศึกษำ 
๑ โครงกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำต่อไป 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ๑. ควรเสนอขออนุมัติแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.สธ.ทร.ฯ      
ให้ผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ แล้วส ำเนำแจกจ่ำยแผนฯ หรือจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เ พ่ือน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติที่แท้จริง 
 ๒. ควรทบทวนควำมเหมำะสมของโครงกำรและตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทุกปี  เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.สธ.ทร.ฯ ในปี
ต่อไป และให้รองรับกับกรอบกำรประเมินรอบสี่ เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรพัฒนำครู/อำจำรย์ด้ำนวิชำกำร     
(คนละไม่ต่ ำกว่ำ ๓๐ ชม./ปี) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิชำกำร (คนละไม่ต่ ำกว่ำ ๑๐ ชม./ปี)  และกำรพัฒนำ
ก ำลังพลด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ให้ รร.สธ.ทร.ฯ (รวมทั้งสถำนศึกษำอ่ืนอีก ๒ สถำนศึกษำ) ทบทวนอัตลักษณ์ของผู้เรียน เอกลักษณ์ของ
สถำบัน ประเด็นกำรชี้น ำในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม รวมทั้งเตรียมโครงกำรเพ่ือสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมภำยใน (พัฒนำภำษำอังกฤษ) และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม
ภำยนอก (๑ เรื่อง) แล้วเสนอขอควำมเห็นชอบจำกสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 
 

.............................................. 


