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ส่วนที่ ๓  กำรติดตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  ๑๕ 
ส่วนที่ ๔  ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน วทร.ยศ.ทร. ๒๘ 
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ค าน า 
 

 คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ประจ ำปี งป.๕๙ ตำมที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งจำกประธำนกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำใน
ส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง และ จก.ยศ.ทร. ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน วทร.ยศ.ทร. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เมื่อ ๑๖ - ๑๘ พ.ค.๕๙ ตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินเพ่ือกำรประเมิน
คุณภำพภำยในรอบสำม ส ำหรับสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับอนุมัติเมื่อ 
๗ พ.ย.๕๗ ซึ่งมีจ ำนวน ๘ มำตรฐำน ๓๐ ตัวบ่งชี้ (รวมตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม) บัดนี้      
กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะอนุกรรมกำรฯ จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน วทร.ฯ รวมทั้งได้วิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพ่ือ
กำรพัฒนำ ส ำหรับให้ วทร.ฯ ได้ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
รวมทั้งรักษำมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ วทร.ฯ ให้มีควำมยั่งยืนต่อไป 
 
 กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน วทร.ฯ ครั้งนี้  ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดีจำก         
คณะผู้บริหำร อำจำรย์ และผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหำร อำจำรย์  บุคลำกร และ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

 

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

                                                             ในส่วนกำรศึกษำท่ีหนึ่ง  
                                                                           มิ.ย.๕๙ 
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ควำมเห็นชอบของคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

วทร.ยศ.ทร.   
(ในระหว่ำงวันที่ ๑๖ - ๑๘ พ.ค.๕๙) 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ   

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

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

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

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

ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 พล.ร.ต. ……………………………………….............. ผบ.วทร.ยศ.ทร. 
        (สุพจน์   ภู่ระหงษ์) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 ประวัติควำมเป็นมำของวิทยำลัยกำรทัพเรือ (วทร.ยศ.ทร.) เริ่มตั้งแต่ ทร. ได้จัดตั้งวิทยำลัยกำรทัพเรือ 
เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ โดยก ำหนดให้เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อโรงเรียนนำยทหำรเรือ ตำม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนรำชกำร        
และก ำหนดหน้ำที่ของส่วนรำชกำรกองทัพเรือ กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด กระทรวงกลำโหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๒๗ ให้เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนนำยทหำรเรือ” เป็น “สถำบันวิชำกำรทหำรเรือชั้นสูง” (สรส.) โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่ ๑๓ เม.ย.๒๕๒๗  และต่อมำเมื่อ เม.ย.๒๕๕๒ ได้มีกำรปรับรวมหน่วย โดยสถำบันวิชำกำรทหำรเรือชั้นสูง 
(สรส.) รวมกับ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ (ยศ.ทร.) เป็น “กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ” (ยศ.ทร.)  และได้เปิด
กำรศึกษำหลักสูตรวิทยำลัยกำรทัพเรือรุ่นแรก ในปีกำรศึกษำ ๒๕๐๕ และให้นำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ใน ทร. เข้ำรับ
กำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ติดตำมวิทยำกำรทำงกำรทหำรและอ่ืน ๆ อันควรแก่หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่ 

วทร.ฯ มีหน้ำที่อ ำนวยกำรฝึกและศึกษำวิชำกำรทำงยุทธศำสตร์  ยุทธวิธี กำรบริหำรงำนระดับสูง 
และวิชำกำรอ่ืน ๆ อันจ ำเป็นส ำหรับผู้บังคับบัญชำและฝ่ำยอ ำนวยกำรระดับสูง  โดยเพ่ิมพูนควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์แก่นำยทหำร เพ่ือท ำหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำในระดับผู้บังคับกำรกองเรือหรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป หรือฝ่ำยอ ำนวยกำรระดับสูงของ ทร. โดยก ำหนดคุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรศึกษำเป็น
นำยทหำรชั้นยศ น.อ. หรือเทียบเท่ำขึ้นไป อำยุไม่เกิน ๕๔ ปี มีสุขภำพแข็งแรงและเป็นผู้ได้รับควำมไว้วำงใจถึง
ชั้น “ลับที่สุด” ส ำหรับนักธุรกิจภำคเอกชนจำกองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยถูกต้อง
ตำมกฎหมำย มีสัญชำติไทย ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีขึ้นไปมีอำยุระหว่ำง ๓๕ - ๕๐ ปี มีสุขภำพ
สมบูรณ์ แข็งแรง โดยผ่ำนกำรตรวจสุขภำพจำกสถำนพยำบำลของทำงรำชกำร ทั้งนี้ วทร.ฯ บริหำรกำรศึกษำ
ร่วมกับฝ่ำยวิชำกำร ยศ.ทร. (ฝวก.ฯ) ซึ่งเป็นหน่วยด ำเนินกำรด้ำนประมวลกำรศึกษำและสำระหลักสูตร  โดย
สนับสนุนอำจำรย์ให้กับสถำนศึกษำต่ำง ๆ (สถำนศึกษำส ำหรับนำยทหำรสัญญำบัตร) ในลักษณะรวมกำร และ
ศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ทหำรเรือ ยศ.ทร. (ศยร.ฯ) ให้กำรสนับสนุนอำจำรย์และผลงำนวิจัย/ผลงำนวิชำกำรเช่นกัน 
โดยที่ วทร.ฯ มีหน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอนตำมประมวลกำรศึกษำ และประสำนอำจำรย์  อำจำรย์ผู้ควบคุมกำร
สัมมนำ (Directing Staff : DS) รวมทั้งกำรจัดตำรำงสอน รับผิดชอบกิจกรรมและสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ ที่
เกี่ยวกับนักศึกษำของ วทร.ฯ   

ปัจจุบันในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ วทร.ฯ มีจ ำนวนบุคลำกร รวมทั้งสิ้น ๑๙ นำย แยกเป็นนำยทหำร
สัญญำบัตร ๑๔ นำย ทหำรประทวน ๕ นำย  มีนักศึกษำท้ังหมด จ ำนวน ๙๑ นำย  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน  
 

มำตรฐำน น้ ำหนัก 
ผลประเมินปี ๒๕๕๖ 

น้ ำหนัก 
ผลประเมินปี ๒๕๕๘ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน 

ม.๑ คุณภำพผูส ำเร็จกำรศึกษำ ๓๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๓๐ ๕.๐๐ ดีมาก 
ม.๒ กำรวิจัยและผลงำนทำงวิชำกำร ๕ ๓.๘๐ ดี - --เว้นกำรประเมิน-- 
ม.๓ กำรบริกำรทำงวิชำกำร ๑๐ ๔.๘๐ ดีมำก ๘ ๕.๐๐ ดีมาก 
ม.๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วฒันธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณ ี

๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๑๐ ๔.๘๐ ดีมาก 

ม.๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบนั ๑๕ ๔.๒๕ ดี ๑๒ ๔.๔๖ ดี 
ม.๖ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ๒๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๑๖ ๕.๐๐ ดีมาก 
ม.๗ กำรประกันและพฒันำคุณภำพภำยใน ๑๐ ๓.๙๗ ดี ๑๐ ๔.๙๓ ดีมาก 

รวมทุกมาตรฐาน ๙๕ (๔.๗๑) (ดีมาก) ๘๖ (๔.๘๙) ดีมาก 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ ์ ๑๐ ๔.๐๐ ดี ๑๐ ๔.๐๐ ดี 
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ๑๐ ๔.๕๐ ดี ๑๐ ๓.๕๐ พอใช้ 

ผลการประเมินระดับสถาบัน ๑๒๐ ๔.๖๓ ดีมาก ๑๐๖ ๔.๖๘ ดีมาก 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  

จุดเด่น 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑ 
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกนำย มีผลสัมฤทธิ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลในระดับดีขึ้นไป 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓ 
 บุคลำกรที่เป็นอำจำรย์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔  
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕  
 มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ที่ใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนของ วทร.ฯ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. วทร.ฯ มีกำรบริหำรหลักสูตรตำมหลักวิชำกำร เปนไปตำมนโยบำยกำรพัฒนำก ำลังพลนำยทหำร
สัญญำบัตรของ ทร./กห. มุ่งเน้นกำรสร้ำงนักคิด นักบริหำร และนักยุทธศำสตร์ (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของ
หลักสูตร วทร.) และมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมหลักสูตรที่ ทร.อนุมัติ มีควำมหลำกหลำย เน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ ตำมหลักกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning รวมทั้งส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์จริงของผู้เรียน ให้สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพในอนำคต 
 ๒. หลักสูตร วทร. เป็นหลักสูตรที่ได้รับกำรปรับปรุงพัฒนำตำมวงรอบอย่ำงต่อเนื่อง ก้ำวทันวิทยำกำร
และควำมเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อม 
 ๓. ระบบกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำจำรย์มีประสิทธิภำพ ตั้งแต่ กระบวนกำรสรรหำ/คัดเลือก กำรเตรียม
ควำมพร้อมของอำจำรย์ กำรติดตำมและประเมินกำรสอน/กำรเป็น DS 
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 ๔. วทร.ฯ และหน่วยสนับสนุนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมที่จะสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ในสำยงำนที่
ตนเองเกี่ยวข้อง เอ้ืออ ำนวยให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
จัดกำรศึกษำระดับสูงของ ทร. 
 ๕. มีกิจกรรมที่พัฒนำผู้เรียนที่หลำกหลำย โดยเฉพำะกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศตำมภำคต่ำง ๆ
และต่ำงประเทศ ท ำให้ผู้เรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์เพ่ิมนอกเหนือจำกกำรเรียนในห้องเรียน 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗   
 ผู้บริหำรและบุคลำกร เห็นควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยก ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของพันธกิจ วทร.ฯ และทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
  ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของก ำลังพล วทร.ฯ และนักศึกษำ ที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศ
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตำมเกณฑ์พิจำรณำในข้อ (๑) ถึง (๔) 
ของตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒   
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ วทร.ฯ ยังไม่ได้ผ่ำนควำมเห็นชอบ
และอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำ 
 ๒. ผลประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี งป.๕๘ ของ วทร.ฯ ยังต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด        
(≥ ร้อยละ ๘๐)  
 ๓. ไม่มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี เสนอให้ผู้บังคับบัญชำ 
รับทรำบ 
 ๔. กำรค ำนวณค่ำเฉลี่ยผลประเมินของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ยังไม่ถูกต้อง 
 ๕. จ ำนวนอำจำรย์/DS ใน SAR แต่ละส่วน ยังไม่สอดคล้องกันกับนิยำมและเอกสำรอ้ำงอิง 
 ๖. กำรจัดเก็บหลักฐำน/เอกสำรอ้ำงอิงในมำตรฐำนที่ ๕ฯ ยังไม่ครบถ้วน มีข้อมูลเพียง ๒ ตัวบ่งชี้เท่ำนั้น   
(ขำดตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ - ๕.๖) 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 

๑. กำรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงประกอบผลด ำเนินงำนในมำตรฐำนที่ ๖ฯ ยังไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้อง
ตำมที่ระบุไว้ใน SAR เช่น ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕  

๒. นักศึกษำไม่ได้เข้ำประเมินในระบบออนไลน์เกี่ยวกับกำรประเมินกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกร
กำรเรียนรู้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ เช่น กำรประเมินกำรใช้บริกำรระบบ
สำรสนเทศและกำรให้บริกำรโสตทัศน์ของ กบศ.ฯ และกำรประเมินกำรให้บริกำรกำรจัดเลี้ยงของ กอง สน.ฯ 
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 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ไม่ได้น ำข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำของ วทร.ฯ จำก SAR  ฉบับล่ำสุด และข้อเสนอแนะ
จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน วทร.ฯ ของคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยในฯ ครั้งสุดท้ำย มำใส่ไว้ใน SAR ปีปัจจุบัน (ส่วนที่ ๓ กำรติดตำมข้อเสนอแนะฯ)  
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
       ขำดกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ขำดกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว และกำรรำยงำนประเมิน
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร ว่ำบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนที่
ก ำหนดหรือไม่ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 

ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  

ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ควรให้ก ำลังพล วทร.ฯ และนักศึกษำ ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศ      
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตำมเกณฑ์พิจำรณำในข้อ (๑) ถึง (๔) 
ของตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำและปรับปรุงต่อไป  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันจัดท ำโครงกำร/กิจกรรม และตัวชี้วัด เพื่อให้เกิดกำรยอมรับและมีส่วนร่วมอย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร 
 ๒. ควรเสนอขออนุมัติแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะ ๕ ปี และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ วทร.ฯ 
ให้ผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ แล้วส ำเนำแจกจ่ำยแผนฯ หรือจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติที่แท้จริง 
 ๓. ควรมีกำรติดตำมและรำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีในภำพรวม 
ทุกวงรอบ ๖ เดือน โดยให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงกำรเป็นผู้รำยงำน แล้วเสนอรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำ
รับทรำบ เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือจะได้รับทรำบประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง อันน ำไปสู่กำรวำงแผน
พัฒนำต่อไป (ควรรำยงำนสรุปผลกำรประเมินตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีก่อนกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง) 
 ๔. ควรมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมของโครงกำรและตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยในแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมจ ำเป็น ทุกปี เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และ
น ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ วทร.ฯ ในปีต่อไป และให้รองรับกับกรอบกำรประเมินรอบสี่ (เช่น    
กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรพัฒนำอำจำรย์/นำยทหำรปกครอง/บุคลำกรด้ำนวิชำกำร กำ รพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม เป็นต้น) 
 ๕. ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำร ตำมค่ำถ่วงน้ ำหนัก (ผู้บริหำร
ประเมินตนเอง น้ ำหนักร้อยละ ๖๐ และ จก.ยศ.ทร. ประเมินผู้บริหำร น้ ำหนักร้อยละ ๔๐) 
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  ๖. ควรตรวจสอบรำยชื่อและจ ำนวนของบุคลำกรที่เป็นอำจำรย์/ครูช่วยสอน/DS ให้ตรงกับนิยำม         
ที่ก ำหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 ๗. ควรจัดเก็บหลักฐำน/เอกสำรอ้ำงอิงผลด ำเนินงำนในมำตรฐำนที่ ๕ ฯ ให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ 
หมำยเหตุ นิยำม “อำจำรย์”  
  อำจำรย์ประจ ำของสถำนศึกษำ หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับผู้เรียน   
ในที่นี้หมำยถึง บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นอำจำรย์สอนและท ำหน้ำที่สอนหรือเป็น
อำจำรย์ที่คุมกลุ่มสัมมนำ/อภิปรำย (DS) ในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่สถำนศึกษำนั้นรับผิดชอบ (โดยผู้ที่ระบุว่ำเป็น
อำจำรย์ประจ ำในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ต้องสำมำรถระบุวิชำที่สอนและหลักสูตรที่สอนในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ได้) 
  อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแลควำมประพฤติ ระเบียบ
วินัยของผู้เรียน  อบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนอยู่ในกรอบระเบียบที่สถำนศึกษำก ำหนด 
  อำจำรย์ประจ ำของ ฝวก.ฯ หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับผู้เรียน ในที่นี้
หมำยถึง บุคลำกรที่ได้รับกำรบรรจุหรือช่วยปฏิบัติรำชกำร ฝวก.ฯ และมีรำยชื่ออยู่ในค ำสั่งแต่งตั้งครูช่วยสอน 
และท ำหน้ำที่สอนหรือเป็นอำจำรย์คุมกลุ่มสัมมนำ/อภิปรำย (DS) ในหลักสูตรต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำในส่วน
กำรศึกษำที่หนึ่ง ประกอบด้วย วทร.ฯ  รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖  
  ๑. ควรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงประกอบผลด ำเนินงำนในมำตรฐำนที่ ๖ฯ (ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 
และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕) ให้ตรงประเด็นและครบถ้วน 
  ๒. ควรจัดท ำข้อมูลประวัติอำจำรย์บรรยำย อำจำรย์ประจ ำของ วทร.ฯ และอำจำรย์ DS เป็นรำยบุคคล
ให้ครบถ้วนทุกท่ำน (ชื่อ ต ำแหน่ง วิชำ/หลักสูตรที่สอน ประเภทของอำจำรย์ ที่อยู่ สังกัด หมำยเลขโทรศัพท์ 
คุณวุฒิ ประสบกำรณ์) เพ่ือให้เอ้ือต่อกำรตรวจสอบ และสำมำรถใช้ประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำรส ำหรับ
ใช้ในกำรคัดเลือกอำจำรย์ หรือติดต่อประสำนงำน 

  ๓.  ควรกระตุ้นให้นักศึกษำเข้ำประเมินในระบบออนไลน์เกี่ยวกับกำรประเมินกำรให้บริกำรและกำรใช้
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ตำมที่ก ำหนดไว้ในตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ เช่น กำรประเมินกำรใช้
บริกำรระบบสำรสนเทศและกำรให้บริกำรโสตทัศน์ของ กบศ.ฯ และกำรประเมินกำรให้บริกำรกำรจัดเลี้ยงของ 
กอง สน.ฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงและวำงแผนบริหำรจัดกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 ๔.  ควรให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน จ ำแนกโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำในแต่ละด้ำนให้ชัดเจน  
(ไม่นับซ้ ำกัน) ถ้ำในกรณีท่ีโครงกำรหนึ่งสำมำรถตอบได้หลำย ๆ ด้ำน ให้แยกออกเป็นกิจกรรมย่อยแทน 
 ๕.  ควรพิจำรณำเลือกสรรโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนในด้ำนต่ำง ๆ ในจ ำนวนที่เหมำะสม และให้ได้
สัดส่วนตำมน้ ำหนักของประเภทกิจกรรมทั้ง ๓ ด้ำน (วิชำกำร คุณธรรม จริยธรรม และสุขภำพ) เพ่ือให้ ได้
คะแนนตำมเกณฑ์ครบทั้ง ๓ ตัวบ่งชี้ (คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ - ๖.๙) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑. ควรเสนอขออนุมัติแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิ บัติงำนประจ ำปีของ วทร.ฯ               
ให้ผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ   

๒. ควรพัฒนำเว็บไซต์และจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ         
ของ วทร.ฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ  เช่น ข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำน          
งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ผลประเมินต่ำง ๆ เป็นต้น 
 ๓. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ส่วนที่ ๓ (กำรติดตำมข้อเสนอแนะ) ให้ วทร.ฯ น ำข้อเสนอแนะของ
ผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำของ วทร.ฯ จำก SAR  ฉบับล่ำสุด และข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบและ 
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ประเมินคุณภำพภำยใน วทร.ฯ ของคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ ที่เข้ำประเมินใน
ครั้งสุดท้ำย มำใส่ไว้ใน SAR ปีปัจจุบัน (ส่วนที่ ๓ กำรติดตำมข้อเสนอแนะฯ) และอธิบำยผลกำรปรับปรุง      
เพ่ือแสดงว่ำสถำนศึกษำมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องตำมวงจรคุณภำพ PDCA พร้อมแนบหลักฐำนอ้ำงอิงให้
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ      
 ๔. ในกำรเขียน SAR ควรสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้/เกณฑ์ประเมิน และจัดเก็บ
เอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงให้ครบถ้วน สมบูรณ์ทุกตัวบ่งชี้ และสอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำน เช่น มำตรฐำนที่ ๕ 
(มีข้อมูลเพียง ๒ จำก ๕ ตัวบ่งชี้) มำตรฐำนที่ ๖ (สรุปผลร้อยละของจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน รวมแล้วเกิน 
๑๐๐ % เอกสำรอ้ำงอิงใน SAR ไม่ตรงกับผลกำรด ำเนินงำนที่ระบุ เช่น กระบวนกำรประเมินหลักสูตรและ  
กำรน ำผลประเมินมำทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเอกสำรที่ใช้อ้ำงอิงเป็นนโยบำยของ 
ผบ.ทร. ปี ๒๕๕๘ ส่วนเอกสำรอ้ำงอิงที่ใช่ ไปปรำกฏอยู่ในส่วนอื่น) 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ควรให้นักศึกษำ และก ำลังพลของ วทร.ฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้          
อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร และให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนว่ำมีผลกำรด ำเนินงำน
บรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ๑. ในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ตำมวงจรคุณภำพ PDCA โดยเฉพำะกำร
ด ำเนินโครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ควรจัดให้มีกำรประเมินโครงกำร (C) รวมทั้งให้น ำข้อเสนอแนะที่
ได้จำกผลประเมินโครงกำรทั้งสองโครงกำรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ น ำมำปรับปรุงแก้ไข (A) โดยอธิบายให้ชัดเจน
ว่ำมีกำรน ำข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแก้ไขอย่ำงไร  
 ๒. ควรให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร รำยงำนสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนว่ำบรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
 ๓. ควรทบทวนมำตรกำรส่งเสริม ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำย ให้สอดคล้อง (เนื่องจำก        
ชื่อโครงกำร ตัวชี้วัด และค่ำเป้ำหมำยที่ด ำเนินกำรไม่สอดคล้องกับที่สภำกำรศึกษำอนุมัติ และไม่สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ วทร.ฯ (ในมำตรฐำนที่ ๕) 
 ๔. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้
มำตรกำรส่งเสริม โดยจัดท ำโครงกำรภำยในสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร (กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ) โดยสร้ำง
สภำพแวดล้อมที่เหมำะสมให้ผู้เรียนสำมำรถเข้ำถึงช่องทำงกำรพัฒนำภำษำอังกฤษได้มำกขึ้น เช่น กำรจัดมุม
เรียนภำษำอังกฤษ และควรใช้ประโยชน์บุคลำกรและนักศึกษำที่เก่งภำษำให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำษำ
มำกขึ้น และจัดท ำโครงกำรภำยนอกสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ๑. ควรเสนอขออนุมัติแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ วทร.ฯ ให้
ผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ แล้วส ำเนำแจกจ่ำยแผนฯ หรือจัดประชุมชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพ่ือน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติที่แท้จริง 
 ๒. ควรทบทวนควำมเหมำะสมของโครงกำรและตัวชี้วัด/ค่ำเป้ำหมำยในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ทุกปี  เพ่ือให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ วทร.ฯ ในปีต่อไป 
และให้รองรับกับกรอบกำรประเมินรอบสี่ เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรพัฒนำครู/อำจำรย์ด้ ำนวิชำกำร     
(คนละไม่ต่ ำกว่ำ ๓๐ ชม./ปี) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิชำกำร (คนละไม่ต่ ำกว่ำ ๑๐ ชม./ปี)  และกำรพัฒนำ
ก ำลังพลด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
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 ๓. ให้ วทร.ฯ (รวมทั้งสถำนศึกษำอ่ืนอีก ๒ สถำนศึกษำ) ทบทวนควำมเหมำะสมอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
เอกลักษณ์ของสถำบัน ประเด็นกำรชี้น ำในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม รวมทั้งจัดเตรียมโครงกำรเพ่ือสนับสนุน  
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมภำยใน (พัฒนำภำษำอังกฤษของผู้เรียน) และ   
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมภำยนอก (๑ เรื่อง) แล้วเสนอขอควำมเห็นชอบจำกสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 
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