
๑๕ 

ส่วนที่ ๓  
การติดตามข้อเสนอแนะของ 

ผลการประเมินที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

 จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ ใน งป.๕๙     
เมื่อ ๑๘ - ๒๐ พ.ค.๕๙ พบว่า วทร.ฯ ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา        
จากรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาในส่วนการศึกษาท่ีหนึ่งของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา ดังนี้ 

ตารางการติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา  

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีผ่่านมา ผลการปฏิบัต ิ
เมื่อได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๗ - ๒๙ พ.ค.๕๗) 

     

- ไม่มี      
รวม ๐ ข้อ ..... ข้อ ..... ข้อ ..... ข้อ   

  สรุป    ในมาตรฐานที่ ๑   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด จ านวน ๐ ข้อ  
   ด าเนินการแล้ว    จ านวน  ..... ข้อ   คิดเป็นร้อยละ .......... 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  ..... ข้อ   คิดเป็นร้อยละ .......... 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  ..... ข้อ   คิดเป็นร้อยละ .......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีผ่่านมา ผลการปฏิบัต ิ
เมื่อได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๗ - ๒๙ พ.ค.๕๗) 

     

- วทร.ฯ ควรแจ้งให้อาจารยส์อน
หลักสตูร วทร. (ในกรณีที่ก าลังพลของ 
วทร.ฯ เป็นอาจารย์สอน วทร.ฯ ) รายงาน
สรุปผลหลังเสร็จสิ้นการให้บริการทาง
วิชาการ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรายงานว่า
น ามาพัฒนาการเรียนการสอน หรอืการ
ฝึก/สัมมนาในชุดวิชาและหลักสูตรใด 
หรือน ามาเขยีนบทความทางวิชาการ/
งานวิจัยเรื่องใด  

    อาจารยไ์ม่ได้
รายงานสรุปผลฯ 

รวม ๑ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ ๑ ข้อ   

  สรุป    ในมาตรฐานที่ ๓   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด จ านวน ๑ ข้อ  
   ด าเนินการแล้ว    จ านวน  ๐ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  ๐ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  ๑ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 
มาตรฐานที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีผ่่านมา ผลการปฏิบัต ิ
เมื่อได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีท่ีผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

     

-ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ๒๗ -๒๙ พ.ค.๕๗ ) 

     

-วทร.ฯ ควรจัดเก็บเอกสารอ้างอิงของ
มาตรฐานที่ ๔ ให้ตรงกับท่ีระบุไว้ใน
รายงานการประเมินตนเอง 

   การจัดเก็บเอกสาร 
อ้างอิงตรงกับท่ี
ระบุไว้ในรายงาน
การประเมิน
ตนเอง  

 

รวม ๑ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   

  สรุป    ในมาตรฐานที่ ๔   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด จ านวน ๑ ข้อ 
   ด าเนินการแล้ว    จ านวน  ๑ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  
   อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  ๐ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  ๐ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน  

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีผ่่านมา ผลการปฏิบัต ิ
เมื่อได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๗ - ๒๙ พ.ค.๕๗) 

     

๑. ควรจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (แผนระยะ ๕ ปี) และแผน
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีของ วทร.ฯ พร้อมทั้งก าหนด
ตัวช้ีวัดความส าเร็จให้ครบทุกโครงการ 
เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน าข้อมูล/ข้อเสนอแนะ
จากผลประเมินต่าง ๆ ที่ผ่านมา มาใช้ใน
การวางแผน เช่น ข้อเสนอแนะใน SAR 
ข้อเสนอแนะในรายงานผลประเมินของ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. ผลการ
วิจารณ์หลักสูตร และผลประเมินผูส้ าเร็จ
การศึกษา เป็นต้น 

   มีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
วทร.ฯ (พ.ศ.
๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 
และแผน
ปฏิบัติงาน
ประจ าปี ๒๕๕๘ 
ของ วทร.ฯ โดยมี 
๘ แผนงาน ๑๙ 
โครงการ และมี
การก าหนดตัวช้ีวัด
ครบทุกโครงการ 
รวม ๓๓ ตัวช้ีวัด  
(ปรับใหม่เป็น ๓๑ 
ตัวช้ีวัด) 
ครอบคลมุ
ข้อเสนอแนะจาก
ผลประเมินในด้าน
ต่าง ๆ 

 

๒. ควรมีการติดตามและรายงานผลการ
ประเมินตามตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีของ 
วทร.ฯ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  และ
รายงานผลเสนอให้สภาการศึกษา ยศ.ทร. 
ทราบ 

   มีการสรุปผล
ประเมินตาม
ตัวช้ีวัดในบางส่วน
แต่ไม่ครบ และยัง
ไม่มีการรายงาน
สรุปสรุปผล
ประเมิน 

 

๓. ควรกระตุ้นให้นักศึกษาหลักสูตร วทร. 
และก าลังพล วทร.ฯ เห็นความส าคัญและ
ประโยชน์ของการประเมินความพึงพอใจ
การให้บริการระบบสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล โดยเข้าประเมินผ่านหน้า
เว็บไซต์ ยศ.ทร. เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาต่อไป 

    ไม่มีก าลังพลของ 
วทร.ฯ และ
นักศึกษาเข้า
ประเมินในระบบ
ออนไลน ์

  



๑๙ 
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีผ่่านมา ผลการปฏิบัต ิ
เมื่อได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๔. ควรวิเคราะห์และจัดท าข้อมูล 
ก าลังพลของ วทร.ฯ ประกอบด้วย 
อาจารย์ปกครอง บุคลากร รวมทั้งที่เป็น
อาจารย์สอนหลักสูตร วทร. ให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งช้ีที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ได้แก่     
ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๓ ตัวบ่งช้ีที่ 
๓.๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๓ ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๕ และ
ตัวบ่งช้ีที่ ๕.๖ ประกอบด้วย รายละเอียด
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ การ
ให้บริการทางวิชาการ การพัฒนาด้าน
วิชาการ และการพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

   มีการสรุปจ านวน
บุคลากร อาจารย/์
DS นายทหาร
ปกครอง ท่ีได้รับ
การพัฒนา
ทางด้านวิชาการ
และการพัฒนา
ด้านคุณธรรม
จริยธรรม แตไ่ม่มี
หลักฐานประกอบ
ในมาตรฐานที่ ๕ฯ 

 

๕. ควรมีการประสานความร่วมมอืและ
แลกเปลีย่นข้อมูลกับสถานศึกษาอ่ืน 
(รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ) เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงครบถ้วน ในการ
ประกอบการจดัท ารายงานการประเมิน
ตนเอง โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับ
อาจารย์ เช่น ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
การให้บริการทางวิชาการ การพฒันา
ด้านวิชาการ และการพัฒนาคณุธรรม 
จริยธรรม เป็นต้น 

   มีการแลกเปลีย่น
ข้อมูลและ
ข้อคิดเห็นในการ
บรรยายให้ความรู้
งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และจัดท า
แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

 

๖. ควรจดัเก็บเอกสารการดูกิจการใน 
ภูมิประเทศ พร้อมผนวกรายชื่อผูไ้ป 
ดูกิจการ เพื่อใช้ประกอบตัวบ่งช้ีที ่๕.๕ 

    ไม่มเีอกสาร
ประกอบใน
มาตรฐานที ่๕ฯ 

รวม ๖ ข้อ ๓ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ   

  สรุป    ในมาตรฐานที่ ๕   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด จ านวน ๖ ข้อ  
   ด าเนินการแล้ว    จ านวน  ๓ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  ๑ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๖๗ 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  ๒ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๓๓ 
 
 

 

 

 

 

 



๒๐ 
มาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีผ่่านมา ผลการปฏิบัต ิ
เมื่อได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๗ - ๒๙ พ.ค.๕๗) 

     

 ควรให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ในด้านการบริการการศึกษา และ 
การจัดเลี้ยง เป็นต้น 

   ๑. ในการวิจารณ์
หลักสูตร วทร. ได้
ให้นักศึกษา 
ประเมินคะแนน
ความพึงพอใจ ผ่าน
ระบบสารสนเทศ 
ซึ่ง วทร.ฯ ได้
สรุปผลคะแนน 
พร้อมบันทึก
ข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ให้
หน่วยเกี่ยวข้องใช้
เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไข ทั้ง
ด้านการบริหารจัด
การศึกษา การจัด
อาจารย์ การท า
หน้าที่ของอาจารย์/
DS วิธีการศึกษา 
การบริการศึกษา 
การสนับสนุน
ทรัพยากรการ
เรียนรู้ และสิ่ง
อ านวยความ
สะดวก 
๒. กอง สน.ฯ ได้น า
ผลการประเมินการ
จัดเลี้ยง มา
ปรับปรุงการบริการ
ด้านการจัดเลี้ยง 
ให้เป็นที่พึงพอใจ
ของนักศึกษา อาทิ 
ปรับปรุงรายการ
อาหาร 

 

รวม ๑ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   



๒๑ 
  สรุป    ในมาตรฐานที่ ๖   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด จ านวน ๑ ข้อ  
   ด าเนินการแล้ว    จ านวน  ๑  ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  ๐  ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  ๐  ข้อ   คิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีผ่่านมา ผลการปฏิบัต ิ
เมื่อได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๗ - ๒๙ พ.ค.๕๗) 

     

๑. ควรจดัท าแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาให้เป็นรูปธรรม 

   มีการจัดท า
แผนการ
ปฏิบัติงาน
ประจ าปี และ
จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษาของ 
วทร.ฯ ระยะ ๕ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๘ - 
๒๕๖๒) แตย่ัง
ไม่ได้เสนอขอ
อนุมัติจาก
ผู้บังคับบัญชา 

 

๒. ควรจดัท ารายงานการประเมินตนเอง
ให้ครบทุกหน่วยงานย่อย 

   มีรายงานการ
ประเมินตนเอง 
ของหน่วยย่อย คือ 
กปค.วทร.ฯ 
กศษ.วทร.ฯ และ 
บก.วทร.ฯ โดย 
บก.วทร.ฯ เป็น
หน่วยรวบรวม
จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง 
และเป็นหน่วย
รับผิดชอบรวบรวม
ข้อมูลจาก 
กปค.วทร.ฯ และ 
กศษ.วทร.ฯ 
ด าเนินการจัดท า
เป็นรูปเล่มรายงาน
การประเมิน
ตนเอง ของ วทร.ฯ 

 

 

 

 



๒๓ 
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีผ่่านมา ผลการปฏิบัต ิ
เมื่อได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

- ควรตรวจสอบความถูกต้องและ
รูปแบบของการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง เช่น 

     

๓. การแปลความหมายระดับคณุภาพ
ของคะแนนประเมินระดับมาตรฐานและ
ระดับสถาบัน ให้ตรงกับเกณฑ์ที่ก าหนด
ในคู่มือฯ เช่น คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐ 
อยู่ในระดับด ี

   ข้อมูลบางส่วนยัง
ไม่ตรงกับเกณฑ์   
ที่ก าหนดในคู่มือฯ 

 

๔. การให้คะแนนตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณ ใช้
ข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี น ามาเฉลี่ย แล้ว
กรอกคะแนนเฉพาะในตารางช่องเฉลี่ย 
๓ ปี ส่วนตัวบ่งช้ีเชิงคุณภาพใช้ข้อมูลปี
ปัจจุบันท่ีประเมิน ให้กรอกคะแนน
เฉพาะในตารางช่องปีปัจจุบันท่ีประเมิน 

   มีการด าเนินการ
แล้ว 

 

๕. ความเชื่อมโยงของข้อมูลในแตล่ะ
ส่วนใน SAR ต้องตรงกันเมื่อมีการกล่าว
ซ้ า และสอดคล้องกับเอกสารอ้างอิง 
(เนื่องจากข้อมูลใน SAR ไม่ตรงกับ
เอกสารอ้างอิง และข้อมลูเดยีวกัน     
แต่พิมพ์ไมต่รงกัน เช่น จ านวนอาจารย์
ปกครอง จ านวนชุดวิชา คะแนนตวับ่งช้ี
ในมาตรฐานกับคะแนนในตารางสรุป   
ผลรวม เป็นต้น) 

   ข้อมูล
เอกสารอ้างอิง
บางส่วนใน SAR 
ไม่สอดคล้องกับ
ผลการด าเนินงาน
ที่ระบุ เช่น         
ในมาตรฐานที่ ๖  

 

๖. ควรจดัเก็บเอกสารอ้างอิงในแตล่ะ
มาตรฐานใหล้ะเอียดครบถ้วนตามที่ระบุ
ใน SAR 

   มีการจัดท าแฟ้ม
เอกสารอ้างอิงแยก
แต่ละมาตรฐาน
และมดีัชนีก ากับ
ทุกเอกสาร แตม่ี
บางส่วนยังจัดเก็บ
เอกสารไม่ถูกต้อง  

 

 

    

 

 
 

 



๒๔ 
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีผ่่านมา ผลการปฏิบัต ิ
เมื่อได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๗. ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้
งานประกันคุณภาพการศึกษาให้กบั
ก าลังพลและผูร้ับผดิชอบ โดยส่งเข้ารับ
การอบรมหลักสตูรที่ สปท. จดัอบรม   
ทุกปี เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพการศึกษา และหลักสูตร        
ผู้ตรวจสอบและประเมินคณุภาพภายใน 
ประชุมชี้แจงให้ก าลังพลได้รับทราบแนว
ทางการด าเนินงานท่ีถูกต้อง หรือส่ง
ก าลังพลเข้าประชุม/บรรยายท่ีเกีย่วกับ
การประกันคณุภาพการศึกษา เปน็ต้น 

   จัดผู้แทนเข้ารับฟัง
การบรรยายที่ 
กปภ.ฯ จัดบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับ
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
และเกณฑ์การ
ประเมิน เพื่อการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ส่วนการศึกษา     
ที่หนึ่งและหน่วย
สนับสนุนการจัด
การศึกษา          
ที่ปรับปรุงใหม่ 
เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗            
ณ ห้องประชุม 
ยศ.ทร. 

 

รวม ๗ ข้อ ๓ ข้อ ๔ ข้อ ๐ ข้อ   

   สรุป    ในมาตรฐานที่ ๗   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด จ านวน ๗ ข้อ  
   ด าเนินการแล้ว    จ านวน  ๓ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  ๔ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๔ 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  ๐ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 
ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีผ่่านมา ผลการปฏิบัต ิ
เมื่อได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๗ – ๒๙ พ.ค.๕๗) 

     

๑. ควรมีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เขา้ร่วมโครงการในกลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์
ทั้งสองโครงการ และท าการวิเคราะห์
แปลค่าผลประเมินความพึงพอใจ พร้อม
ทั้งสรุปผลประเมินเป็นรูปธรรมใหชั้ดเจน 

    ยังไม่ได้ให้ผูม้ีส่วน
ร่วมโครงการฯ ท า
การประเมินฯ 

๒. ควรแสดงหลักฐานการจดักิจกรรม
ของทั้งสองโครงการกลุ่มตัวบ่งช้ี         
อัตลักษณ์ ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานโครงการที่บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ และมผีลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคณุค่าต่อสังคม 
และ/หรือผลการด าเนินงานบรรลตุาม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ
เฉพาะของสถาบันและเกิดผลกระทบที่
เกิดประโยชน์และสร้างคุณคา่ต่อสงัคม
ให้ชัดเจน เช่น วิเคราะห์ผลประเมนิ
คะแนนเอกสารประจ าภาค ต้องมี
ค่าเฉลี่ยในระดับดีขึ้นไปตามระเบยีบการ
วัดผลการศึกษาของ ยศ.ทร. หรือมีค่า
ร้อยละของจ านวนผู้ที่ไดค้ะแนนดี-ดีมาก
ขึ้นไป อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

   มีหลกัฐานแสดง
การจัดกจิกรรม
สนับสนุนตัวบ่งช้ี      
อัตลักษณ์ทั้งสอง
โครงการทีส่ะท้อน
ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนนิงานโครงการ
ในตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ์วา่บรรลุ
ตามปรัชญา 
ปณิธาน พันธกิจ 
และมผีลกระทบที่
เกิดประโยชนแ์ละ
สรา้งคณุคา่ต่อ
สังคมที่ชัดเจน  

 

รวม ๒ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ ๑ ข้อ   

  สรุป    ในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด จ านวน ๒ ข้อ  
   ด าเนินการแล้ว    จ านวน  ๑ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน  ๐ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน  ๑ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
 
 

 

 

 

 



๒๖ 
ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ข้อเสนอแนะที่ผ่านมา การด าเนินการตามข้อเสนอแนะทีผ่่านมา ผลการปฏิบัต ิ
เมื่อได้ 

ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที่ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีท่ีผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที่ผ่านมา 
(เมื่อ ๒๗ - ๒๙ พ.ค.๕๗) 

     

๑. ควรมีการด าเนินโครงการสร้าง
เครือข่ายความมั่นคง ให้เป็นไปตามวงจร
คุณภาพ PDCA ประเมินโครงการให้
ครบทั้งสองโครงการในกลุ่มตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสรมิ และรายงานสรปุผล
การด าเนินงานว่า บรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่ก าหนดหรือไม่ รวมทั้งให้น า
ข้อเสนอแนะจากผลประเมินโครงการทั้ง
สองโครงการ มาปรับปรุงแก้ไขให้เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน น ามาปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร เมื่อไร พร้อมเอกสารประกอบ 

   เปลี่ยนโครงการสร้าง
เครือข่ายความมั่นคง 
เป็นโครงการสาน
สัมพันธ์รวมใจเป็นหนึ่ง
เดียว และการด าเนิน
โครงการในกลุม่ตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสรมิ ยังไม่
เป็นตามวงจร PDCA 
ครบทั้งสองโครงการ โดย
ที่โครงการสานสมัพันธ์ 
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยัง
ไม่มีการประเมินผลการ
ด าเนินงาน (C) ส่วนการ
น าข้อเสนอแนะจากผล
ประเมินโครงการทั้งสอง
โครงการ มาปรับปรุง
แก้ไขด้วยแล้ว ยังไม่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน และ
ขาดการรายงานสรุปผล
การด าเนินงานว่า บรรลุ
ตามเป้าหมายตามแผน 
ที่ก าหนด 

 

๒. ควรจัดท าโครงการสนับสนุนกลุ่ม    
ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม แยกเป็น
โครงการภายในสถานศึกษา ๑ โครงการ 
และโครงการภายนอกสถานศึกษา ๑ 
โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับคู่มือ
ประกันคุณภาพ ในปีการศึกษาต่อไป 

   ได้มีการจัดท าโครงการ
สนับสนุนกลุ่มตัวบ่งช้ี
มาตรการส่งเสรมิ แยก
เป็นโครงการภายใน
สถานศึกษา และ
โครงการภายนอก
สอดคล้องกับคูม่ือ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา ที่ก าหนด 

 

รวม ๒ ข้อ ๑ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ   

 

 



๒๗ 
  สรุป    ในตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด จ านวน ๒ ข้อ  
   ด าเนินการแล้ว     จ านวน  ๑ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ    จ านวน  ๑ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ    จ านวน  ๐ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ ๐๐.๐๐ 

 

 
 
สรุปภาพรวม มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  จ านวน  ๒๐ ข้อ  

     ด าเนินการแล้ว   จ านวน  ๑๐  ข้อ  คิดเป็นร้อยละ  ๕๐.๐๐ 
     อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน    ๖  ข้อ  คิดเป็นร้อยละ  ๓๐.๐๐ 
     ยังไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน    ๔  ข้อ  คิดเป็นร้อยละ  ๒๐.๐๐ 
 

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

ข้อเสนอแนะ วทร.ฯ 
 

ม.๑ จ านวน ๐ ข้อ  (๐ ๐ ๐) 
ม.๓ จ านวน ๑ ข้อ  (๐ ๐ ๑) 
ม.๔ จ านวน ๑ ข้อ  (๑ ๐ ๐) 
ม.๕ จ านวน ๖ ข้อ  (๓ ๑ ๒) 
ม.๖ จ านวน ๑ ข้อ  (๑ ๐ ๐) 
ม.๗ จ านวน ๗ ข้อ  (๓ ๔ ๐) 
อต. จ านวน ๒ ข้อ  (๑ ๐ ๑) 
สส. จ านวน ๒ ข้อ  (๑ ๑ ๐) 
รวม จ านวน   ๒๐ ข้อ  (๑๐ ๖ ๔) 

 


