
๒๘ 

 

ส่วนที่ ๔ 
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน วทร.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 - ๑๙.๙๙ ๒๐ - ๒๙.๙๙ ๓๐ - ๓๙.๙๙ ≥ ๔๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๗  
ในหลักสูตรก ำหนดให้นักศึกษำแต่ละคนต้องมีเอกสำรทำงวิชำกำร คนละ ๒ ประเภท ประกอบด้วย ๑) เอกสำร
ประจ ำภำค และ ๒) กำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร โดยมี ฝวก.ฯ ด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรเอกสำรบุคคล
หลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๗ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เป็นผู้ประเมิน โดยใช้แบบประเมินตำมที่ก ำหนดในระเบียบ
กำรศึกษำ ยศ.ทร. ซึ่งมีผลกำรประเมินเอกสำรของนักศึกษำ (โดยรวมผลประเมินของเอกสำรประจ ำภำคและ
กำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร) ตรงกับระดับคุณภำพดีขึ้นไป จ ำนวน ๓๓ ฉบับ จำกจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำร
ของนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๖  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ 
ที่ได้รับกำรประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๑๓๓ ฉบับ จำกจ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำ
ทั้งหมด ๒๖๘ ฉบับ คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๓  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำที่ได้รับกำร
ประเมินคุณภำพระดับดีขึ้นไป 

๕๑ ๔๙ ๓๓ ๑๓๓ 

จ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำรของนักศึกษำทั้งหมด 
(ฉบับ)(รวมเอกสำร ๒ ประเภท เป็นฉบับเดียวกัน) 

๙๐ ๘๗ ๙๑ ๒๖๘ 

ร้อยละ ๕๖.๖๗ ๕๖.๓๒ ๓๖.๒๖ ๔๙.๖๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

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

 เกณฑ์ดี - ดีมำก เป็นไปตำมระเบียบ ยศ.ทร. 



๒๙ 

 

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 วทร.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๗  
มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบันก ำหนด จ ำนวน ๘๙ นำย 
จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๐ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำบันก ำหนด จ ำนวน ๒๖๖ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด ๒๖๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๕  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก (นำย) 

๙๐ ๘๗ ๘๙ ๒๖๖ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๙๐ ๘๗ ๙๑ ๒๖๘ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๗.๘๐ ๙๙.๒๕ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับ    
ดีขึ้นไป ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด  

 ระดับดี : คะแนนประเมินค่ำ ≥ ๓.๐๐ จำกคะแนนเต็ม ๔ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๗  
มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๙๑ นำย จำก
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำร
ประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๒๖๘ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 
๒๖๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน  
 
 



๓๐ 

 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลกำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีข้ึนไป (นำย) 

๙๐ ๘๗ ๙๑ ๒๖๘ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๙๐ ๘๗ ๙๑ ๒๖๘ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละรุ่น  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - 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 วทร.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๗  
มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๙๑ นำย เท่ำกับ ๘๗.๙๕  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๒๖๘ นำย  เท่ำกับ ๘๘.๔๗ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๙๐ ๘๗ ๙๑ ๒๖๘ 
คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด 

๘๘.๑๒ ๘๙.๓๓ ๘๗.๙๕ ๘๘.๔๗ 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

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 วทร.ฯ จัดกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตร วทร.รุ่นที่ ๔๗  
มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจในภำพรวมของอำจำรย์ผู้สอน/DS ที่มีต่อนักศึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ          
(ใช้คะแนนผลกำรสัมมนำที่ DS ประเมิน นทน. แล้วปรับให้เป็นคะแนนเต็ม ๕) จ ำนวน ๙๑ นำย มีค่ำเท่ำกับ 
๔.๒๘ 



๓๑ 

 

 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (ใช้ข้อมูล ๑ ปี คือ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เนื่องจำกมีกำร
ปรับแก้ไขโดยคณะท ำงำนทบทวนมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินฯ เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๗) มีค่ำเฉลี่ยระดับ
ควำมพึงพอใจของอำจำรย์ผู้สอน/DS ที่มีต่อนักศึกษำเท่ำกับ ๔.๒๘ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) - - ๙๑ ๙๑ 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของอำจำรย์ผู้สอน/DS 
ที่มีต่อนักศึกษำทั้งหมด 

- - ๔.๒๘ ๔.๒๘ 

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 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ ใช้ผลประเมินย้อนหลังของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ หลักสูตร วทร.        
รุ่นที่ ๔๖ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยมีผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระบบสำรสนเทศ ผ่ำนเว็บไซต์ของ ยศ.ทร. มี ๕ ด้ำน คือ ๑) ด้ำนควำมรู้  ๒) ด้ำนสังคม   
๓) ด้ำนภำวะผู้น ำ ๔) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน  และ ๕) ด้ำนกำรบริหำรงำน  มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๘๗ นำย 
ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำประเมินฯ จ ำนวน ๒๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๙ มีค่ำเฉลี่ยระดับ
ควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ ๔.๒๙ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ ใช้ผลประเมินย้อนหลังของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๒๕๘ นำย ผู้บังคับบัญชำของผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำเข้ำประเมินฯ จ ำนวน ๘๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๑๗ มีค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้
ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ ๔.๓๗ จำกคะแนนเต็ม ๕ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน  
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล 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) ๘๑ ๙๐ ๘๗ ๒๕๘ 
จ ำนวนผู้เข้ำประเมิน ทั้งหมด (นำย) ๓๒ ๓๑ ๒๐ ๘๓ 
ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๔.๕๒ ๔.๓๑ ๔.๒๙ ๔.๓๗ 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 



๓๒ 

 

       ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
(A) 

ผลประเมิน (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 ๕ ๕๑ ๕๖.๖๗ ๔๙ ๕๖.๓๒ ๓๓ ๓๖.๒๖ ๑๓๓ ๔๙.๖๓ ๕ ๒๕ 
เอกสำรทำงวิชำกำรของ
นักศึกษำ/นทน. ที่ได้รบั
กำรประเมนิคณุภำพ
ระดับดีขึ้นไป  

๙๐  ๘๗  ๙๑  ๒๖๘    

๑.๒ ร้อยละของจ ำนวน ๕ ๙๐ ๑๐๐ ๘๗ ๑๐๐ ๘๙ ๙๗.๘๐ ๒๖๖ ๙๙.๒๕ ๕ ๒๕ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแตล่ะ
ปี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรยีนอยูใ่นเกณฑ์ดี-ดมีำก 
ตำมทีส่ถำบนัก ำหนด  

 ๙๐  ๘๗  ๙๑  ๒๖๘    

๑.๓ ร้อยละของจ ำนวน ๕ ๙๐ ๑๐๐ ๘๗ ๑๐๐ ๙๑ ๑๐๐ ๒๖๘ ๑๐๐ ๕ ๒๕ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ที่มีผลกำรประเมนิค่ำ 
คุณลักษณะสว่นบคุคลใน
ระดับดีขึ้นไป  

 ๙๐  ๘๗  ๙๑  ๒๖๘    

๑.๔ คะแนนเฉลี่ย ๕  ๘๘.๑๒  ๘๙.๓๓  ๘๗.๙๕  ๘๘.๔๗ ๕ ๒๕ 
ผลสมัฤทธิท์ำงกำรเรียน 
ของผูส้ ำเรจ็กำรศกึษำ 
ในแตล่ะรุ่น 

           

๑.๕ ค่ำเฉลีย่ระดับ  ๕  -  -  ๔.๒๘   ๕ ๒๕ 
ควำมพึงพอใจในภำพ 
รวมของอำจำรย์ผูส้อน/
DS ที่มีต่อนักศึกษำ/นทน.  

           

๑.๖ คำ่เฉลีย่ระดับ ๕  ๔.๕๒  ๔.๓๑  ๔.๒๙  ๔.๓๗ ๕ ๒๕ 
ควำมพึงพอใจของ 
หน่วยผู้ใช้ที่มีต่อ 
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

           

รวม ๓๐          ๑๕๐ 
ผลประเมิน ม.๑           ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑  
 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทุกนำยมีผลสัมฤทธิ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลในระดับดีขึ้นไป 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
ไม่มี 



๓๓ 

 

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

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

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - 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 วทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรใน
สถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของกองทัพ/สังคม/ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ จ ำนวน ๒ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำท้ังหมด ๒ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
    และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำง
วิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ/สังคม/ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ จ ำนวน ๖ โครงกำร/กิจกรรม       
จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำ ทั้งหมด ๖ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เท่ำกับ ๕ 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๒ ๒ ๒ ๖ 

จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรฯ 
ทั้งหมด 

๒ ๒ ๒ ๖ 

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

 

 



๓๔ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่เป็นที่ปรึกษำ 
กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร 
สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือภำยนอกกองทัพ  ต่อจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตร   
ของสถำนศึกษำทั้งหมด 

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 วทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ
ที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำ
ฝ่ำยอ ำนวยกำร สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือภำยนอกกองทัพ จ ำนวน ๓ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกร      
ในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด ๕ นำย  คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำที่เป็นที่ปรึกษำ กรรมกำรวิชำกำร กรรมกำรวิทยำนิพนธ์ เอกสำรวิจัย เอกสำร
ประจ ำภำค/เอกสำรข้อพิจำรณำฝ่ำยอ ำนวยกำร สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือภำยนอกกองทัพ  จ ำนวน  
๑๒ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด ๑๕ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๘๐.๐๐ 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 

๔ ๕ ๓ ๑๒ 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 

๕ ๕ ๕ ๑๕ 

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๑๐๐ ๖๐.๐๐ ๘๐.๐๐ 
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 



๓๕ 

 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ วทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำที่เป็น
วิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือภำยนอกสถำนศึกษำ จ ำนวน ๐ นำย     
จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ทั้งหมด ๕ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๐.๐๐  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็น
อำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ ที่เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนภำยในหรือ
ภำยนอกสถำนศึกษำ จ ำนวน ๔ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ 
ทั้งหมด ๑๕ นำย  คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗ 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 

๒ ๒ ๐ ๔ 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์
หลักสูตรของสถำนศึกษำทั้งหมด 

๕ ๕ ๕ ๑๕ 

ร้อยละ ๔๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๐.๐๐ ๒๖.๖๗ 
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 ----------------------------------- 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
 
 

(A) 

ผลประเมิน (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 ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๒ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๕ ๑๐ 
 ๒  ๒  ๒  ๖    

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

๓ ๔ ๘๐ ๕ ๑๐๐ ๓ ๖๐ ๑๒ ๘๐ ๕ ๑๕ 
 ๕  ๕  ๕  ๑๕    

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

๓ ๒ ๔๐ ๒ ๔๐ ๐ ๐ ๔ ๒๖.๖๗ ๕ ๑๕ 
 ๕  ๕  ๕  ๑๕    

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

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

รวม ๘          ๔๐ 
ผลประเมิน ม.๓           ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 
 



๓๗ 

 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓  
 บุคลำกรที่เป็นอำจำรย์ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  
 ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐาน ๓  
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๓.๑ฯ) 

ตำรำงสรปุโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของ วทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ที ่ รำยชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรทำงวิชำกำร 

หลักสตูร วดป. สถำนท่ี รำยชื่ออำจำรย์ในสถำนศึกษำ 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

๑. โครงกำรสนับสนุนอำจำรยเ์ป็นผู้บรรยำย/วิทยำกร/อำจำรย์ /ครูช่วยสอน ให้แก่หน่วยงำนอื่นทั้งในและนอก ทร. 
๑.๑ ให้กำรสนับสนุนอำจำรย์เป็นอำจำรย์
ประจ ำกลุ่มสัมมนำ/อภิปรำย (DS) 
หลักสตูร สธ.ทร. 

สธ.ทร. ปะจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 

รร.สธ.ทร. 
ยศ.ทร. 

๑. น.อ.เชษฐำ ใจเปี่ยม 
๒. น.อ.ประชำ  สว่ำงแจ้ง 
๓. น.อ.พำสุกรี  วลิัยรักษ์ 

๑.๒ ให้กำรสนับสนุนอำจำรย์เป็นอำจำรย์
ประจ ำกลุ่มสัมมนำ/อภิปรำย (DS) 
หลักสตูร อส. 

อส. ปะจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 

รร.สธ.ทร. 
ยศ.ทร. 

๑. น.อ.เชษฐำ ใจเปี่ยม 
๒. น.อ.ประชำ  สว่ำงแจ้ง 
๓. น.อ.พำสุกรี  วลิัยรักษ์ 

๒. โครงกำรสนับสนุนอำจำรยเ์ป็นคณะกรรมกำร/กรรมกำรวิชำกำร/เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรวิจัย/เอกสำรรำยบุคคล 
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษำ และให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ให้กับหน่วยงำนอื่นทั้งในและนอก ทร. 

 ๒.๑ เป็นคณะกรรมกำรอำจำรย/์ที่ปรึกษำ
ประจ ำกลุ่มหลักสตูร สธ.ทร. และตรวจ
เอกสำรวิจยัรอบ ๑  

สธ.ทร. ปะจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 

รร.สธ.ทร. 
ยศ.ทร. 

น.อ.พำสุกรี  วิลัยรักษ ์

 ๒.๒ เป็นกรรมกำรตรวจเอกสำรวจิัย 
รอบ ๒ 

สธ.ทร. ปะจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๘ 

รร.สธ.ทร. 
ยศ.ทร. 

น.อ.เชษฐำ ใจเปี่ยม 
 

 ๒.๓ เป็นคณะกรรมกำรจัดท ำสำรคด ี
และสื่อโทรทัศน์ของ ทร. 

- ๒๕ ธ.ค.
๕๗ 

ห้องประชุม 
สปช.ทร. 

น.อ.เชษฐำ ใจเปี่ยม 
 

 รวม ๒ โครงการ     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๓.๑ฯ) 

ตำรำงสรปุโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของ วทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่ รำยชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรทำงวิชำกำร 

หลักสตูร วดป. สถำนท่ี รำยชื่ออำจำรย์ในสถำนศึกษำ 
ที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 

๑. โครงกำรสนับสนุนอำจำรย์เป็นผู้บรรยำย/วิทยำกร/อำจำรย์ /ครูช่วยสอน ให้แก่หน่วยงำนอื่นทั้งในและนอก ทร. 

 ๑.๑  เป็นครูช่วยสอนชุดวิชำ  
หลักกำรบริกำรจดักำร  

สธ.ทร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. 

พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ 

 ๑.๒ เป็นครูช่วยสอนชุดวิชำกำรเรยีบเรียง
เอกสำรวิจยั และชุดวิชำยุทธศลิป ์

สธ.ทร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. 

น.อ.ค ำรณ  พิสณฑ์ยุทธกำร 

 ๑.๓ เป็นอำจำรยป์ระจ ำกลุ่มสัมมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร สธ.ทร. 

สธ.ทร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. 

๑. น.อ.ค ำรณ  พิสณฑ์ยุทธกำร 
๒. น.อ.สุขสวัสดิ์  สบำยใจ 
๓. น.อ.บัญชำ  บัวรอด 
๔. น.อ.มำนะ  โพธิ์ใจ 

 ๑.๔ เป็นอำจำรยป์ระจ ำกลุ่มสัมมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร อส. 

อส. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. 

๑. น.อ.ค ำรณ  พิสณฑ์ยุทธกำร 
๒. น.อ.สุขสวัสดิ์  สบำยใจ 
๓. น.อ.บัญชำ  บัวรอด 
๔. น.อ.มำนะ  โพธิ์ใจ 

๒. โครงกำรสนับสนุนอำจำรยเ์ป็นคณะกรรมกำร/กรรมกำรวิชำกำร/เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรวิจัย/เอกสำรรำยบุคคล 
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษำและให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ให้กับหน่วยงำนอื่นทั้งในและนอก ทร. 

 ๒.๑ เป็นอำจำรยป์ระจ ำกลุ่มสัมมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร สธ.ทร.  
ชุดวิชำ กำรเรียบเรียงเอกสำรวิจัย 

สธ.ทร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. 

๑. พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ 
๒. น.อ.ค ำรณ  พิสณฑ์ยุทธกำร 

 ๒.๒ เป็นกรรมกำรสอบสมัภำษณผ์ู้สมคัร 
รับทุนศึกษำด้ำนกำรสอนภำษำสเปน 

- ๑๔ - ๒๒ 
ส.ค.๕๗ 

ห้องประชุม
วิทยำลัย
กลุม่แม่น้ ำปิง  
กรุงเทพกำร
บัญชี 
วิทยำลัย 

น.อ.สุขสวัสดิ์  สบำยใจ 

 รวม ๒ โครงการ     
 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๓.๑ฯ) 

ตำรำงสรปุโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำรของ วทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

ที ่ รำยชื่อโครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรทำงวิชำกำร 

หลักสตูร วดป. สถำนท่ี รำยชื่ออำจำรย์ใน
สถำนศึกษำ 

ที่เข้ำร่วมกิจกรรมฯ 
๑. โครงกำรสนับสนุนอำจำรย์เป็นผู้บรรยำย/วิทยำกร/อำจำรย์/ครูช่วยสอน ให้แก่หน่วยงำนอื่นทั้งในและนอก ทร. 

๑.๑ เป็นครูช่วยสอนชุดวิชำบทเรยีน
ทำงยุทธศำสตร์จำกประวตัิศำสตร์
สงครำม 

อส. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๖  

รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. น.อ.วรรณพล  กล่อมแก้ว 

๑.๒ เป็นอำจำรยป์ระจ ำกลุ่มสัมมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร อส. 

อส. ประจ ำปี
กำรศึกษำ 
๒๕๕๖  

รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. ๑. น.อ.วรรณพล  กล่อมแก้ว 
๒. น.อ.สุขสวัสดิ์  สบำยใจ 
๓. น.อ.ธ ำรงค์  เทียมเมฆ 
๔. น.อ.มำนะ  โพธิ์ใจ 

๒. โครงกำรสนับสนุนอำจำรยเ์ป็นคณะกรรมกำร/กรรมกำรวิชำกำร/เอกสำรประจ ำภำค/เอกสำรวิจัย/เอกสำรรำยบุคคล 
รวมทั้งเป็นที่ปรึกษำ/ผู้ทรงคณุวุฒิ และให้ค ำแนะน ำต่ำง ๆ ให้กับหนว่ยงำนอ่ืน ทั้งในและนอก ทร. 

๒.๑ ร่วมเป็นผู้อภิปรำยกับผู้ทรง 
คุณวุฒิจำกสถำบันอ่ืน ๆ ในหัวข้อ 
เรื่อง กำรศึกษำมสี่วนมีท ำให้คนไทย
ก้ำวสู่ประชำคมโลก ในกำรประชมุ
ประเพณี ๔ สถำบัน ครั้งท่ี ๑๕  

- ๑๕ ม.ค.
๕๖ 

มหำวิทยำลยัมหิดล 
ศำลำยำ  
จว.นครปฐม 

พล.ร.ต.ภำณุ บุณยะวิโรจน ์
 

๒.๒ เป็นท่ีปรึกษำโครงกำรพัฒนำ
รูปแบบกำรรำยงำนควำมพร้อมรบ 
ของกองทัพไทย 

- ๒๕ ม.ค.
๕๖ 

ศวพท.วท.กห. น.อ.สุขสวัสดิ์  สบำยใจ 

  รวม ๒ โครงการ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

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

ตำรำงสรปุบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เปน็อำจำรย์/DS ของ วทร.ฯ ที่เป็นปรึกษำ/กรรมกำร (ตัวบ่งชี้ที่ 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.เชษฐำ  ใจเปี่ยม 
รอง ผบ.วทร.ฯ 

วทร. DS ๑. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร สธ.ทร. 

  

    ๒. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร อส. 

  

    ๓. เป็นคณะกรรมกำรตรวจเอกสำร
วิจัยหลักสูตร สธ.ทร. รอบ ๒  

  

  ๔. เป็นคณะกรรมกำรจัดท ำสำรคดี
และสื่อโทรทัศน์ของ ทร. 

  

๒. น.อ.ประชำ  สว่ำงแจ้ง 
ผอ.กศษ.วทร.ฯ 

วทร. DS ๑. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร สธ.ทร. 

  

    ๒. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร อส. 

  

๓. น.อ.พำสุกรี  วิลัยรักษ์       
ผอ.กปค.วทร.ฯ 

วทร. DS ๑. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร สธ.ทร. 

  

    ๒. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร อส. 

  

    ๓. เป็นคณะกรรมกำรอำจำรย์/ที่
ปรึกษำประจ ำกลุ่ม หลักสูตร สธ.ทร. 
และตรวจเอกสำรวิจัยรอบ ๑ 

  

๔. พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ วทร.  -   
๕. น.อ.ณัฐพงศ์  พรรณรำยน์ วทร.  -   
 รวมอาจารย์ท้ังหมด ๕ นาย    ๓ 

นาย 
๐

นาย 
    ร้อยละ  ๖๐ ๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

 

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

ตำรำงสรปุบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เปน็อำจำรย์/DS ของ วทร.ฯ ที่เป็นปรึกษำ/กรรมกำร (ตัวบ่งชี้ที่ 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. พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ 
ผบ.วทร.ฯ 

วทร. DS ๑. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร สธ.ทร. 

  

  ๒. เป็นครูช่วยสอน ชุดวิชำ หลักกำร
บริกำรจดักำร หลักสตูร สธ.ทร. 

  

๒. น.อ.ค ำรณ  พิสณฑ์ยุทธกำร 
รอง ผบ.วทร.ฯ 
 

วทร. DS ๑. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร สธ.ทร.  

  

  ๒. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร อส. 

  

  ๓. เป็นครูช่วยสอน ชุดวิชำ กำรเรยีบ
เรียงเอกสำรวิจัย หลักสตูร สธ.ทร. 

  

๓. น.อ.สุขสวัสดิ์  สบำยใจ 
อนก.วทร.ฯ 

วทร. DS ๑. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร สธ.ทร 

  

  ๒. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร  อส. 

  

  ๓. เป็นกรรมสอบสัมภำษณผ์ูส้มัครรับ
ทุนศึกษำด้ำนกำรสอนภำษำสเปน ใน 
๑๔ - ๒๒ ส.ค.๕๗ ห้องประชุม
วิทยำลัยกลุม่แม่น้ ำปิง กรุงเทพกำรบัญชี
วิทยำลัย 

  

๔. น.อ.บัญชำ  บัวรอด 
ผอ.กศษ.วทร.ฯ 

วทร. DS ๑. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) สธ.ทร 

  

๒. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร อส. 

  

๕. น.อ.มำนะ  โพธิ์ใจ 
ผอ.กปค.วทร.ฯ 

วทร. DS ๑. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร สธ.ทร 

  

  ๒. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสมัมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสตูร อส. 

  

 รวมอาจารย์ท้ังหมด ๕ นาย   รวม ๕ 
นาย 

๒ 
นาย 

    ร้อยละ ๑๐๐ ๔๐ 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 

 

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

ตำรำงสรปุบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เปน็อำจำรย์/DS ของ วทร.ฯ ที่เป็นปรึกษำ/กรรมกำร (ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ฯ) หรือ 
เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชีย่วชำญ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ฯ) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ 

ที ่ รำยชื่ออำจำรย ์
ของสถำนศึกษำ 

หลักสตูร วิชำ 
ที่สอน 

โครงกำร/กิจกรรม 
บริกำรทำงวิชำกำร 

ตัวบ่งช้ีที ่
๓.๒ ๓.๓ 

๑. พล.ร.ต.ภำณุ  บุณยะวิโรจน ์
ผบ.วทร.ฯ 

วทร. DS ร่วมเป็นผู้อภิปรำยกับผู้ทรงคุณวฒุิกำร
ประชุมประเพณี ๔ สถำบัน ครั้งท่ี ๑๕ 
ใน ๑๕ ม.ค.๕๖ มหำวิทยำลัยมหดิล 
ศำลำยำ จว.นครปฐม 

  

๒. น.อ.วรรณพล  กล่อมแก้ว 
รอง ผบ.วทร.ฯ 

วทร. DS ๑. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสัมมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสูตร อส. รร.สธ.ทร.ฯ 

  

    ๒. เป็นครูช่วยสอน ชุดวิชำ บทเรยีน 
ทำงยุทธศำสตร์จำกประวตัิศำสตร์
สงครำม หลักสตูร อส. รร.สธ.ทร.ฯ 

  

๓. น.อ.สุขสวัสดิ์  สบำยใจ 
อนก.วทร.ฯ 

วทร. DS ๑. เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสัมมนำ/
อภิปรำย (DS) หลักสูตร อส. รร.สธ.ทร.ฯ 

  

  ๒. เป็นที่ปรึกษำโครงกำรพัฒนำรปูแบบ
กำรรำยงำนควำมพร้อมรบของกองทัพ
ไทย ใน ๒๕ ม.ค.๕๖ ศวพท.วท.กห. 

  

๔. น.อ.ธ ำรงค์  เทียมเมฆ 
ผอ.กศษ.วทร.ฯ 

วทร. DS เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสัมมนำ/อภิปรำย 
(DS) หลักสูตร อส. รร.สธ.ทร.ฯ 

  

๕. น.อ.มำนะ  โพธิ์ใจ 
ผอ.กปค.วทร.ฯ 

วทร. DS เป็นอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสัมมนำ/อภิปรำย 
(DS) หลักสูตร อส. รร.สธ.ทร.ฯ 

  

 รวมอาจารย์ท้ังหมด ๕ นาย   รวม ๔
นาย 

๒ 
นาย 

    ร้อยละ ๘๐ ๔๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

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 วทร.ฯ มีกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/       
ภูมิปัญญำไทย จ ำนวน ๑๒ กิจกรรม  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย จ ำนวน ๓๖ กิจกรรม เฉลี่ย ๓ ปี มีจ ำนวน ๑๒.๐๐ 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 ๑๐ ๑๒ ๓๖ 

เฉลี่ย ๓ ปี - - - ๑๒.๐๐ 
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 วทร.ฯ มีกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร จ ำนวน ๑๙ กิจกรรม  

และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร จ ำนวน ๕๕ กิจกรรม เฉลี่ย ๓ ปี มีจ ำนวน ๑๘.๓๓ กิจกรรม 
รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ (๒) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 



๔๕ 

 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี

จ ำนวนขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 

๑๙ ๑๗ ๑๙ ๕๕ 

เฉลี่ย ๓ ปี - - - ๑๘.๓๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

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

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  บุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ/จัดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี พบว่ำ วทร.ฯ ได้ให้ข้ำรำชกำร
และนักศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ทั้งใน
และนอกสถำนศึกษำ อำทิ กำรร่วมพิธีถวำยรำชสดุดี และถวำยพระพรพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องใน
วโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๗ พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 
พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๘๔ พรรษำ เมื่อ ๑๒ ส.ค.๕๘ พิธีทอดผ้ำป่ำ
สำมัคคี ณ วัดเขตอุดมศักดิ์วนำรำม จว.ชุมพร เมื่อ ๒ พ.ค.๕๘ รวมทั้งกำรมอบอุปกรณ์กำรศึกษำให้กับโรงเรียน    
ในพ้ืนที่ระหว่ำงกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ ๒๘ ม.ค.๕๘  
  (๒)  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก อำคำรสถำนที่สะอำด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่ำงมีควำมสุนทรีย์  
พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรจัดแบ่งสถำนที่ท ำงำน ห้องประชุม ห้องรับรองอำจำรย์ ห้องเรียน ห้องสัมมนำ และห้อง
พักผ่อนของนักศึกษำเป็นสัดส่วน มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน กำรเรียนกำรสอน กำรสัมมนำ 
และกำรพักผ่อน รวมทั้งมีกำรดูแลรักษำให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้ และสะอำดอยู่เสมอ 
  (๓)  มีกำรปรับแต่งและรักษำภูมิทัศน์ให้สวยงำม สอดคล้องกับธรรมชำติ และเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
พบว่ำ วทร.ฯ ได้ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณหน้ำ บก.วทร.ฯ ให้สวยงำมโดยมีพระรูป พล.ร.อ.พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ 



๔๖ 

 

พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพ่ือให้ก ำลังพล วทร.ฯ และนักศึกษำได้สักกำระ 
รวมทั้งมีกำรน ำกระถำงกล้วยไม้มำตกแต่ง เพ่ือปรับภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับธรรมชำติ 
  (๔)  มีพ้ืนที่จัดกิจกรรมที่เอ้ือและส่งเสริมกิจกรรมทำงวัฒนธรรม/ประเพณีที่สนับสนุนงำนด้ำนคุณธรรม
และจริยธรรม อย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ วทร.ฯ ใช้พ้ืนที่บริเวณหน้ำ บก.วทร.ฯ เป็นสถำนที่ในกำรจัดกิจกรรม เช่น 
กำรสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโอกำสส ำคัญต่ำง ๆ พิธีรับ - ส่งหน้ำที่ ผบ.วทร.ฯ รวมทั้งพ้ืนที่บริเวณโถงชั้น ๑ อำคำร 
สรส.ฯ ซึ่ง วทร.ฯ เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมท่ี ยศ.ทร. จัด อำทิ พิธีถวำยรำชสดุดี และถวำยพระพรพระบำท 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๗ 
  (๕)  ระดับควำมพึงพอใจของบุคลำกร และนักศึกษำ/นทน. ที่เกี่ยวกับเกณฑ์พิจำรณำในข้อ (๑) ถึง (๔) 
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน มีเพียงผลกำรประเมินหลักสูตรของนักศึกษำ 
ซึ่งไม่ครอบคลุมกำรวัดควำมพึงพอใจที่มีต่อเกณฑ์พิจำรณำในข้อ (๑) ถึง (๔) ของตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

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



๔๗ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม  
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
 
 

(A) 

ผลประเมิน (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  ๑๐  ๑๒ ๓๖ ๑๒.๐๐ ๕ ๒๐ 
           

๔.๑.(๒) จ ำนวนกิจกรรม
ขนบธรรมเนยีมประเพณ ี
หรือขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร 

๔  ๑๙  ๑๗  ๑๙ ๕๕ ๑๘.๓๓ ๕ ๒๐ 
           

๔.๒ สภำวะแวดล้อมและ
บรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ
คุณธรรม จรยิธรรม และกำร
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

๒     ๔ ใน ๔   ๔ ๘ 
     ๕ ข้อ      

รวม ๑๐          ๔๘ 
ผลประเมิน ม.๔           ๔.๘๐ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔  
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 
 ไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของก ำลังพล วทร.ฯ และนักศึกษำ ที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศ
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตำมเกณฑ์พิจำรณำในข้อ (๑) ถึง (๔) 
ของตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐาน ๔  
 ควรให้ก ำลังพล วทร.ฯ และนักศึกษำ ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศ      
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตำมเกณฑ์พิจำรณำในข้อ (๑) ถึง (๔) 
ของตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำและปรับปรุงต่อไป 

 
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

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

ตำรำงสรปุกิจกรรมท ำนบุ ำรุงศลิปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทยของ วทร.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ที่ 
รำยชื่อกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม/ 

ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 
วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑. สักกำระพระพุทธชินรำช วัดพระศรีมหำธำตุวรมหำวหิำร ๑๕ ธ.ค.๕๗ อ.เมือง จว.พิษณุโลก วทร.๔๗ 
๒. สักกำระพระธำตุจอมกิตต ิ ๑๗ ธ.ค.๕๗ อ.เชียงแสน 

จว.เชียงรำย 
วทร.๔๗ 

๓. สักกำระพระธำตุล ำปำงหลวง วัดพระธำตลุ ำปำงหลวง
วรวิหำร 

๒๐ ธ.ค.๕๗ อ.เมือง จว.ล ำปำง วทร.๔๗ 

๔. สักกำระพระธำตุขำมแก่น ๒๗ ม.ค.๕๘ อ.เมือง จว.ขอนแก่น วทร.๔๗ 
๕. สักกำรพระธำตุพนม ๒๙ ม.ค.๕๘ อ.ธำตุพนม  

จว.นครพนม 
วทร.๔๗ 

๖. ทัศนศึกษำปรำสำทเขำพนมรุ้ง ๓๑ ม.ค.๕๘ จว.บุรีรัมย์ วทร.๔๗ 
๗. สักกำระพระบรมธำตไุชยำ วัดพระบรมธำตุไชยำวรวิหำร 

และเยีย่มชมสวนโมกขพลำรำม 
๒๗ เม.ย.๕๘ อ.ไชยำ  

จว.สุรำษฎร์ธำนี 
วทร.๔๗ 

๘. พิธีทอดผ้ำป่ำสำมัคคี ณ วัดเขตอุดมศักดิ์วนำรำม ๒ พ.ค.๕๘ อ.เมือง จว.ชุมพร วทร.๔๗ 
๙. สักกำระศำลสมเด็จพระเจ้ำตำกสินมหำรำช  ๒๙ มิ.ย.๕๘ อ.เมือง จว.จันทบุรี วทร.๔๗ 

๑๐. สักกำระสมเด็จพระมงคลมุนไีพรีพินำศศำสดำจำรย ์
วัดเขำสุกิม 

๓๐ มิ.ย.๕๘ อ.ท่ำใหม่ จว.จันทบุรี วทร.๔๗ 

๑๑. ร่วมพิธีถวำยรำชสดุดี และถวำยพระพรพระบำทสมเด็จ 
พระเจ้ำอยู่หัว เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

๔ ธ.ค.๕๗ อำคำร สรส.ฯ วทร.๔๗ 

๑๒. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตสิมเดจ็พระนำงเจ้ำสิริกติิ์ 
พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ ๘๔ พรรษำ (พิธีลงนำมถวำยพระพรชัยมงคล) 

๑๒ ส.ค.๕๘ อ.เมือง จว.นครปฐม วทร.๔๗ 

 รวม ๑๒ กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 

 

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

ตำรำงสรปุกิจกรรมท ำนบุ ำรุงศลิปวัฒนธรรม/ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทยของ วทร.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที่ 
รำยชื่อกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศิลปวฒันธรรม/ 

ประวัติศำสตร์ไทย/ภูมิปัญญำไทย 
วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑. สักกำระพระพุทธชินรำช วัดพระศรีมหำธำตุวรมหำวหิำร ๑๕ ธ.ค.๕๖ อ.เมือง จว.พิษณุโลก วทร.๔๖ 
๒. สักกำระพระธำตุล ำปำงหลวง วัดพระธำตลุ ำปำงหลวง

วรวิหำร 
๒๐ ธ.ค.๕๖ อ.เมือง จว.ล ำปำง วทร.๔๖ 

๓. สักกำระพระธำตุไชยำ  ๒๖ ม.ค.๕๗ อ.ไชยำ  
จว.สุรำษฎร์ธำนี 

วทร.๔๖ 

๔. สักกำระหลวงปู่ทวด วัดพะโค  ๒๘ ม.ค.๕๗ จว.สงขลำ วทร.๔๖ 
๕. สักกำระพระอนุสำวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร 
เขตอุดมศักดิ์ ณ แหลมสนอ่อน 

๒๙ ม.ค.๕๗ อ.เมือง จว.สงขลำ วทร.๔๖ 

๖. สักกำระศำลกรมหลวงชุมพร หำดทรำยร ี ๓๑ ม.ค.๕๗ จว.ชุมพร วทร.๔๖ 
๗. สักกำระพระอนุสำวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้ำบรมวงศ์เธอ  

พระองค์เจ้ำอำภำกรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร 
เขตอุดมศักดิ์ ณ บก.กร. 

๒๐ พ.ค.๕๗ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี วทร.๔๖ 

๘. เยี่ยมชมวัดหนองแวง และวัดพระธำตุขำมแก่น ๑๙ ส.ค.๕๗ อ.เมือง จว.ขอนแก่น วทร.๔๖ 
๙. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในพื้นที่ ยศ.ทร. ๑๖ ต.ค.๕๖ ยศ.ทร. วทร.๔๖ 

๑๐. ถวำยรำชสดดุี และถวำยพระพร เนื่องในวโรกำส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
ภูมิพลอดลุยเดช 

๔ ธ.ค.๕๖ อำคำร สรส.ฯ วทร.๔๖ 

 รวม ๑๐ กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

 

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

ตำรำงสรปุกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรของ วทร.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

ที่ 
รำยชื่อกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑. กำรแนะน ำตัว กล่ำวขอบคุณ มอบของที่ระลึก เนื่องใน
โอกำสไปเยี่ยมชมกิจกำรต่ำง ๆ จ ำนวน ๑๐ ครั้ง 

   

 ๑.๑ รับฟังบรรยำยสรุปภำรกิจ ทภ.๓  ๑๖ ธ.ค.๕๗ อ.เมือง จว.พิษณุโลก วทร.๔๗ 
 ๑.๒ รับฟังบรรยำยสรุป นรข.เขตเชียงรำย  

 
๑๗ ธ.ค.๕๗ อ.เชียงแสน 

จว.เชียงรำย 
วทร.๔๗ 

 ๑.๓ รับฟังบรรยำยสรุปภำรกิจ ทภ.๒ และ กองบิน ๑  
 

๒๖ ม.ค.๕๘ อ.เมือง  
จว.นครรำชสีมำ 

วทร.๔๗ 

 ๑.๔ รับฟังบรรยำยสรุปภำรกิจของกองก ำลังสุรศักดิ์มนตรี  ๒๘ ม.ค.๕๘ อ.เมือง จว.อุดรธำน ี วทร.๔๗ 
 ๑.๕ รับฟังบรรยำยสรุป นรข.เขตนครพนม  

 
๒๙ ม.ค.๕๘ อ.เมือง จว.นครพนม วทร.๔๗ 

 ๑.๖ รับฟังกำรบรรยำยสรุป ทรภ.๓ ฐท.พง.ทรภ.๓ และ  
ศปชล.ทพ.ระนอง 

๑ พ.ค.๕๘ ฐท.พง.ทรภ.๓ 
จว.พังงำ 

วทร.๔๗ 

 ๑.๗ รับฟังกำรบรรยำยสรุป กปช.จต.  ๓๐ มิ.ย.๕๘ อ.เมือง จว.จันทบุร ี วทร.๔๗ 
 ๑.๘ รับฟังบรรยำยสรุป กร. ทรภ.๒ นย. ฐท.สส. และ 

สอ.รฝ. 
๑ ก.ค.๕๘ อ.สัตหีบ จว.ชลบรุ ี วทร.๔๗ 

 ๑.๙ ดูกิจกำรและเยี่ยมชม ทอ.  ๒๔ ส.ค.๕๘ บก.ทอ. วทร.๔๗ 
 ๑.๑๐ ดูกิจกำรและเยีย่มชม ศปก.ทร. ๒๘ ส.ค.๕๘ ศปก.ทร. วทร.๔๗ 

๑๑. เยี่ยมค ำนับผู้บังคับบญัชำระดบัสูง เมื่อเข้ำไปในพ้ืนท่ีหน่วย
ทำงทหำร  จ ำนวน ๒ ครั้ง 

   

 ๒.๑ เยี่ยมค ำนับ ผบ.ทรภ.๒ และรับฟังกำรบรรยำยสรุป  
ทรภ.๒ และ ฉก.นย.ทร. 

๒๘ เม.ย.๕๘ บก.ทรภ.๒ จว.สงขลำ วทร.๔๗ 

 ๒.๒ เยี่ยมค ำนับ ผบ.ทรภ.๓ ๓๐ เม.ย.๕๘ บก.ทรภ.๓ จว.ภูเกต็ วทร.๔๗ 
๑๓. ชมกำรสำธิตกำรปฏิบัติงำนในทะเลของ ร.ล.กระบุรี และ 

ร.ล.กระบี ่
๒ ก.ค.๕๘ อ.สัตหีบ จว.ชลบรุ ี วทร.๔๗ 

๑๔. สักกำระสิ่งศักดิ์ในพ้ืนท่ี ยศ.ทร. และปฐมนเิทศนักศึกษำ 
วทร.รุ่นที่ ๔๗ 

๑๖ ต.ค.๕๗ ห้องเรียน วทร.ฯ วทร.๔๗ 

๑๕. พิธีเปิด - ปิดกำรศึกษำ ๒๗ ต.ค.๕๗ 
๒๑ ก.ย.๕๘ 

ห้องบริพัตร 
อำคำร สรส.ฯ 

วทร. 

๑๖. วิทยำลัยกำรทัพสัมพันธ์ ๔ - ๖ ก.พ.
๕๘ และ  
๑๓ - ๑๕  
ก.ค.๕๘ 

ครั้งท่ี ๑ หอประชุม 
ทร. และครั้งท่ี ๒ 
สนำมกีฬำ วทอ. 

วทร.๔๗ 

  



๕๑ 

 

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

ตำรำงสรปุกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรของ วทร.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 

ที่ 
รำยชื่อกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑๗. เวลำผูบ้ังคับบัญชำ ตลอด
หลักสตูร 

ห้องเรียน วทร.ฯ วทร.๔๗ 

๑๘. กำรแต่งตั้ง หน.ช้ัน และ ผช.หน.ช้ัน หลักสูตร วทร. 
รุ่นที่ ๔๗ 

ตลอด
หลักสตูร 

ห้องเรียน วทร.ฯ วทร.๔๗ 

๑๙. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนักศึกษำ หลักสตูร วทร.  
รุ่นที่ ๔๗ 

ตลอด
หลักสตูร 

ห้องเรียน วทร.ฯ วทร.๔๗ 

 รวม  ๑๙ กิจกรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

 

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

ตำรำงสรปุกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำรของ วทร.ฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที่ 
รำยชื่อกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
วดป. สถำนที ่ หลักสูตร 

๑. กำรแนะน ำตัว กล่ำวขอบคุณ มอบของที่ระลึก เนื่องใน
โอกำสไปเยี่ยมชมกิจกำรต่ำง ๆ จ ำนวน ๙ ครั้ง 

   

 ๑.๑ รับฟังบรรยำยสรุป นรข.เขตเชียงรำย  ๑๗ ธ.ค.๕๖ อ.เชียงแสน 
จว.เชียงรำย 

วทร.๔๖ 

 ๑.๒ รับฟังบรรยำยสรุป กองบิน ๗ ๒๗ ม.ค.๕๗ จว.สุรำษฎร์ธำน ี วทร.๔๖ 
 ๑.๓ รับฟังกำรบรรยำยสรุป ทรภ.๒ และ ฉก.นย.ทร. ๒๙ ม.ค.๕๗ อ.เมือง จว.สงขลำ วทร.๔๖ 
 ๑.๔ รับฟังกำรบรรยำยสรุป กร. ทรภ.๑ นย. และ สอ.รฝ. ๒๑ พ.ค.๕๗ อ.สัตหีบ จว.ชลบรุ ี วทร.๔๖ 
 ๑.๕ รับฟังกำรบรรยำยสรุป กปช.จต. ๒๒ พ.ค.๕๗ อ.เมือง จว.จันทบุร ี วทร.๔๖ 
 ๑.๖ รับฟังกำรบรรยำยสรุป ทภ.๒  ๑๘ ส.ค.๕๗ อ.เมือง 

จว.นครรำชสีมำ 
วทร.๔๖ 

 ๑.๗ รับฟังบรรยำยสรุป นรข.เขตหนองคำย ๒๐ ส.ค.๕๗ อ.ศรีเชีบงใหม ่
จว.หนองคำย 

วทร.๔๖ 

 ๑.๘ ดูกิจกำรและเยี่ยมชม ทอ. ๒๐ มิ.ย.๕๗ บก.ทอ. วทร.๔๖ 
 ๑.๙ ดูกิจกำรและเยี่ยมชม ศปก.ทร. ๒๖ ส.ค.๕๗ ศปก.ทร. วทร.๔๖ 

๑๐. ชมกำรสำธิตกำรปฏิบัติงำนในทะเลของ ร.ล.กระบี่  ๑๕ ม.ค.๕๗ อ.สัตหีบ จว.ชลบรุี  วทร.๔๖ 
๑๑. พิธีรับ - ส่งหน้ำท่ี ผบ.วทร.ยศ.ทร. ๒ ต.ค.๕๖ วทร.ฯ ข้ำรำชกำร

วทร. 
๑๒. ปฐมนิเทศนักศึกษำ วทร. ๒๙ ต.ค. - 

๑ พ.ย.๕๖ 
จว.กำญจนบุร ี วทร.๔๖ 

๑๓. พิธีเปิด - ปิดกำรศึกษำหลักสตูร วทร. ๒๔ ต.ค.๕๖ 
และ ๑๘ ก.ย.
๕๗ 

ห้องบริพัตร 
อำคำร สรส.ฯ 

วทร.๔๖ 

๑๔. วิทยำลัยกำรทัพสัมพันธ์ 
 

๕ - ๗ ก.พ.
๕๗ และ  
๒ - ๔ ก.ค.๕๗ 

ครั้งท่ี ๑ หอประชุม 
ทร. และครั้งท่ี ๒ 
สนำมกีฬำ วทอ. 

วทร.๔๖ 

๑๕. เวลำผูบ้ังคับบัญชำ ตลอด
หลักสตูร 

ห้องเรียน วทร.ฯ วทร.๔๖ 

๑๖. กำรแต่งตั้ง หน.ช้ัน และ ผช.หน.ช้ัน หลักสูตร วทร. 
รุ่นที่ ๔๖ 

ตลอด
หลักสตูร 

ห้องเรียน วทร.ฯ  

๑๗. กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนักศึกษำ หลักสตูร วทร.  
รุ่นที่ ๔๖ 

ตลอด
หลักสตูร 

ห้องเรียน วทร.ฯ วทร.๔๖ 

 รวม  ๑๗ กิจกรรม    
 
 
 
 



๕๓ 

 

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 วทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๓ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับ ปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ ภำรกิจ 
วัตถุประสงค์ นโยบำยของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. พบว่ำ  
 ปรัชญำ วทร.ฯ คือ  “แหล่งสร้ำงเสริมปัญญำ พัฒนำคุณธรรม เพ่ือกำรเป็นผู้น ำที่ดี” 
 วิสัยทัศน์ วทร.ฯ คือ “เป็นสถำบันสร้ำงผู้น ำทำงทหำร นักยุทธศำสตร์ และผู้บริหำรระดับสูง ที่มี
คุณภำพและคุณธรรม ดีที่สุดของกองทัพไทย” 
 พันธกิจ วทร.ฯ คือ “อ ำนวยกำรฝึกและศึกษำวิชำกำรทำงยุทธศำสตร์ ยุทธวิธี กำรบริหำรงำนระดับสูง 
และวิชำกำรอ่ืน ๆ อันจ ำเป็นส ำหรับผู้บังคับบัญชำและฝ่ำยอ ำนวยกำรระดับสูง” 
 วัตถุประสงค์  วทร.ฯ คือ “เพ่ิมพูนควำมรู้  ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์แก่นำยทหำร  
เพ่ือท ำหน้ำที่ผู้บังคับบัญชำในระดับผู้บังคับกำรกองเรือหรือเทียบเท่ำขึ้นไป หรือฝ่ำยอ ำนวยกำรระดับสูงของ
กองทัพเรือ” 
 นโยบำยและแผนงำน คือ ด้ำนกำรบริหำร ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำ ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรกำรศึกษำ 
ด้ำนกำรพัฒนำผู้เรียน ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ และด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีนโยบำย ๔ ข้อ คือ     
๑) ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยตำม อฉก.๔๑๐๐ ยศ.ทร. นโยบำยหน่วยเหนือและอ่ืน ๆ ตำมที่
ผู้บังคับบัญชำสั่งกำร  ๒) ส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นหมู่คณะโดยยึดควำมส ำเร็จของภำรกิจเป็นตัวตั้ง ๓) มีกำรก ำกับ
ดูแลกำรปฏิบัติงำนตำมล ำดับชั้นในแต่ละสำยกำรบังคับบัญชำ และ ๔) ให้มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติ ปัญหำ
ข้อขัดข้องเพ่ือหำข้อเสนอแนะและแนวทำงแก้ปัญหำร่วมกัน 



๕๔ 

 

  ทั้งนี้ วทร.ฯ ได้จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วทร.ฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - พ.ศ.๒๕๖๒) 
เป็นกรอบกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย ๑๙ โครงกำร ซึ่งเมื่อตรวจสอบรำยละเอียดโครงกำรในแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของ วทร.ฯ ดังกล่ำวแล้ว พบว่ำ สอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และวัตถุประสงค์ของ 
วทร.ฯ ทั้งด้ำนกำรบริหำรจัดกำรหน่วย กำรพัฒนำบุคลำกร กำรพัฒนำผู้เรียน กำรจัดกำรควำมรู้ ตลอดจน
ครอบคลุมไปถึงตัวบ่งชี้ในงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
  (๒)  แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำร ๔ ปี ของสถำนศึกษำ 
รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ วทร.ฯ มีทั้งปฏิทินกำรศึกษำ 
แผนงำนประจ ำเดือน และได้น ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ วทร.ฯ ระยะ ๕ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ แปลงไป 
สู่กำรปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี งป.๕๘ ประกอบด้วย ๘ แผนงำน รวม ๑๙ โครงกำร และก ำหนด
ตัวชี้วัควำมส ำเร็จของทุกโครงกำร รวมทั้งหมด ๓๓ ตัวชี้วัด (สถำนศึกษำขอปรับใหม่เป็น ๓๑ ตัวชี้วัด)
ประกอบด้วย  

  - แผนงำนที่ ๑ แผนงำนพัฒนำคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  มี ๓ โครงกำร ๔ ตัวชี้วัด  
  - แผนงำนที่ ๒ แผนงำนพัฒนำผลงำนองค์กรและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  มี ๒ โครงกำร ๒ ตัวชี้วัด 

  - แผนงำนที่ ๓ แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร  มี ๒ โครงกำร 
๓ ตัวชี้วัด         

  - แผนงำนที่ ๔ แผนงำนกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำองค์กร  มี ๓ โครงกำร ๕ ตัวชี้วัด 
  - แผนงำนที่ ๕ แผนงำนกำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน  มี ๓ โครงกำร ๘ ตัวชี้วัด  

- แผนงำนที่ ๖ แผนงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มี ๒ โครงกำร ๓ ตัวชี้วัด 
- แผนงำนที่ ๗ แผนงำนส่งเสริมกำรพัฒนำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์  มี ๒ โครงกำร ๕ ตัวชี้วัด 
- แผนงำนที่ ๘ แผนงำนส่งเสริมชี้น ำแก้ปัญหำและช่วยเหลือสังคม  มี ๒ โครงกำร ๓ ตัวชี้วัด 

  (๓)  มีผลด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมดในแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปีของสถำนศึกษำ พบว่ำ วทร.ฯ ได้มีกำรสรุปผลกำรปฏิบัติงำนตำมตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี งป.๕๘ บำงส่วนไว้ใน SAR แต่ไม่ครบทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้คณะอนุกรรมกำรประเมินฯ จึงได้หำข้อมูล
เพ่ิมเติมจำกมำตรฐำนและตัวบ่งชี้อ่ืน จนสำมำรถสรุปได้ว่ำ มีผลด ำเนินงำนบรรลุตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ๑๙ ตัวชี้วัด 
จำกทั้งหมด ๓๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๙ รำยละเอียดตำมผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ ซ่ึงผลประเมินต่ ำกว่ำ
เกณฑ์ท่ีก ำหนด 
  (๔)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และ
รำยงำนต่อผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำกไม่มีกำรรำยงำนผลประเมินตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรวิจำรณ์/ผลกำรปฏิบัติด้ำนกำรเรียนกำรสอน (ผู้เรียนและผู้บริหำร) มำพัฒนำปรับปรุง
เพ่ือพัฒนำกำรบริหำรหลักสูตร ให้สอดคล้องกับนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ยศ.ทร. และ ทร. พบว่ำ วทร.ฯ ได้น ำ
ข้อคิดเห็นของผู้บริหำร โดยผ่ำนช่องทำงกำรประชุมของ วทร.ฯ มำปรับปรุง เช่น กำรปรับแผนงำนในบำงเดือน 
ได้แก่ กำรปรับแผนกำรเดินทำงไปดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ  กำรปรับตำรำงสอนประจ ำเดือน  นอกจำกนี้
ได้น ำผลกำรกำรประเมินของคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพฯ มำจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของ วทร.ฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) และน ำผลกำรวิจำรณ์หลักสูตรของนักศึกษำมำพัฒนำ
ปรับปรุง เช่น ปรับปรุงพ้ืนห้องสัมมนำของ วทร.ฯ จ ำนวน ๗ ห้อง รวมทั้ง ฝวก.ฯ ได้น ำข้อคิดเห็นของผู้สอน
จำกมหำวิทยำลัยมหิดล มำปรับปรุงหลักสูตร วทร. ในหมวดวิชำกำรบริหำรองค์กรด้ำนควำมมั่นคง โดยมีกำร
แก้ไขหัวข้อวิชำ ปรับชื่อรำยวิชำ และเพ่ิมสำระควำมรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีกำรจัดท ำคู่มือประกอบกำร



๕๕ 

 

ศึกษำหมวดวิชำปฏิบัติกำรทำงทหำร (ฉบับที่ ๑ คู่มือกำรอภิปรำยสัมมนำและกรณีศึกษำ) ส ำหรับแจกจ่ำยให้
นักศึกษำหลักสูตร วทร.  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เท่ำกับ ๓ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๒ และ ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๓ 

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 วทร.ฯ มีกำรประเมินผู้บริหำรสูงสุดของสถำนศึกษำ โดยในที่นี้ใช้ข้อมูล
ผลกำรประเมินกรณีที่ ๒ ซึ่งมีผลประเมินของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (พล.ร.ต.ช่อฉัตร กระเทศ ผบ.วทร.ฯ) มีค่ำเฉลี่ย
ผลประเมินตนเองของผู้บริหำรเท่ำกับ ๔.๙๕ (น้ ำหนักร้อยละ ๖๐) และค่ำเฉลี่ยผลประเมินที่ จก.ยศ.ทร. ประเมิน
ผู้บริหำร เท่ำกับ ๔.๘๖ (น้ ำหนักร้อยละ ๔๐) เมื่อถ่วงน้ ำหนักแล้ว มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินของผู้บริหำร เท่ำกับ 
๔.๙๑  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีผลประเมินของผู้บริหำรสูงสุดของ
สถำนศึกษำ (รวม ๒ นำย)  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๘๔  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เท่ำกับ ๔.๘๔ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๖

(พล.ร.ต.ภำณุ) 
ปี ๒๕๕๗ 

(พล.ร.ต.ช่อฉัตร) 
ปี ๒๕๕๘ 

(พล.ร.ต.ช่อฉัตร) 
รวม  
๓ ปี 

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินตนเองของผู้บริหำร
สูงสุดของสถำนศึกษำ (นน.ร้อยละ ๖๐) 

๔.๙๐ ๔.๘๕ ๔.๙๕  

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

๔.๙๐ ๔.๕๒ ๔.๘๖  

ค่ำเฉลี่ยผลประเมินแบบถ่วงน้ ำหนัก ๔.๙๐ ๔.๗๒ ๔.๙๑  
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๔.๘๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของสภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ 

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

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

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 วทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด 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 เพ่ือกำรบริหำร และกำรตัดสินใจ พบว่ำ วทร.ฯ ได้รับกำร
สนับสนุนจำกแผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ เป็นผู้จัดท ำโปรแกรมเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรรำยงำน



๕๗ 

 

ผลกำรศึกษำถึง ทร. ประกอบด้วย ระบบกำรทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ระบบประเมินค่ำคุณลักษณะส่วน
บุคคล ระบบประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ รวมถึงกำรรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรบริหำรงำนและประกอบกำร
ตัดสินใจ ไว้ในเว็บไซต์ของ วทร.ฯ ในระบบอินเตอร์เน็ต http://www.navedu.navy.mi.th/nwc/ index.html  
  (๓)  มีกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ พบว่ำ ยศ.ทร.ก ำหนดให้แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ  
มีหน้ำที่รับผิดชอบบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลให้กับ นขต.ยศ.ทร. และสถำนศึกษำในสังกัด ยศ.ทร. ซึ่งรวมถึง วทร.ฯ 
ด้วย โดยจัดเก็บในรูปแบบฐำนข้อมูลไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ ได้แก่ ฐำนข้อมูลกำรทดสอบ
ก่อน/หลังเรียน ฐำนข้อมูลกำรประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล ฐำนข้อมูลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เป็นต้น       
กำรบริหำรจัดกำรเป็นกำรด ำเนินกำรในภำพรวม ตำมภำรกิจของ ผ.กรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ และ วทร.ฯ  
มีค ำสั่ง วทร.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๙/๒๕๕๖ เรื่อง กำรแบ่งมอบหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนภำยใน วทร.ฯ ลง ๒๓ ธ.ค.๕๖ โดยให้ 
น.อ.หญิง เบญจวรรณ  ศรีศุภร ประจ ำ ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติรำชกำร วทร.ฯ (กปค.วทร.ฯ) ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล 
ก ำกับดูแล พัฒนำปรับปรุง website ของ วทร.ฯ และประชำสัมพันธ์กิจกรรม ผบ.วทร.ฯ บน website ทร. และ 
website ของ ยศ.ทร.  
   (๔)  มีกำรปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ พบว่ำ วทร.ฯ มีค ำสั่ง วทร.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๙/๒๕๕๖ เรื่อง 
กำรแบ่งมอบหน้ำที่กำรปฏิบัติงำนภำยใน วทร.ฯ ลง ๒๓ ธ.ค.๕๖ โดยให้ น.อ.หญิง เบญจวรรณ  ศรีศุภร ประจ ำ 
ยศ.ทร. ช่วยปฏิบัติรำชกำร วทร.ฯ (กปค.วทร.ฯ) ท ำหน้ำที่รวบรวมข้อมูล ก ำกับดูแล พัฒนำปรับปรุง website 
ของ วทร.ฯ และประชำสัมพันธ์กิจกรรม ผบ.วทร.ฯ บน website ทร. และ website ของ ยศ.ทร. ตรวจสอบ
ข้อมูล และขอรับกำรสนับสนุนจำกแผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ ในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ 
ได้แก่ ข้อมูลกิจกรรม ประชำสัมพันธ์ ตำรำงสอนประจ ำเดือนหลักสูตร วทร.ฯ ก ำหนดกำรและตำรำงกำรปฏิบัติ 
คู่มือกำรปฏิบัติตนของนักศึกษำ วทร.ฯ กำรเตรียมกำรก่อนเข้ำรับกำรศึกษำของ วทร.ฯ เช่น ค ำแนะน ำหลักสูตร 
รำยชื่อนักศึกษำ ปฏิทินกำรศึกษำ อนุมัติให้ข้ำรำชกำร ทร. เข้ำศึกษำหลักสูตร วทร. ตำรำงสอนประจ ำเดือน แก้ไข
ตำรำงสอน แบบฟอร์มกำรแนะน ำตนเองกำรประเมินผู้บรรยำยและหลักสูตร กำรฝึกฝนภำษำอังกฤษด้วยตนเอง 
คู่มือประกอบกำรศึกษำของนักศึกษำ วทร. แบบฟอร์มประวัตินักศึกษำ วทร.  แผนที่ เอกสำรประจ ำภำค   
  (๕)  มีกำรรักษำควำมปลอดภัยของกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ ได้รับกำรสนับสนุนจำก       
แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ ในกำรดูแลระบบควำมปลอดภัยของข้อมูล มีกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรเข้ำถึง
ข้อมูลโดยกำรก ำหนด IP Address ส ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ใน วทร.ฯ และชื่อผู้ใช้รหัสผ่ำนให้แก่ ครู อำจำรย์ 
เจ้ำหน้ำที่ของ วทร.ฯ นักศึกษำ วทร. ส ำหรับล็อกอินเข้ำใช้งำนระบบต่ำง ๆ ในด้ำนควำมปลอดภัยของระบบ
เครือข่ำยนั้น แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ ได้ก ำหนดชื่อผู้ใช้และรหัสผ่ำนให้ข้ำรำชกำรและนักศึกษำ วทร.       
ทุกคน เพ่ือล็อกอินผ่ำน Proxy server ของ ยศ.ทร. ในกำรใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต มีกำรเก็บ Log กำรใช้งำนตำม 
พ.ร.บ.ว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ มีกำรติดตั้ง Firewall ป้องกันบุคคลภำยนอก
บุกรุกเข้ำมำในระบบ หรือเฝ้ำดูข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญำตทั้งข้อมูลเข้ำและข้อมูลที่น ำออกไปจำกระบบ   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - ๕ 

http://www.navedu.navy/


๕๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ และนำยทหำร
ปกครองของสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร ต่อจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตร
ของสถำนศึกษำ และนำยทหำรปกครองของสถำนศึกษำทั้งหมด  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์/DS จ ำนวน ๒ นำย 
บุคลกรที่เป็นทั้งอำจำรย์/DS และนำยทหำรปกครอง จ ำนวน ๓ นำย และนำยทหำรปกครอง ๑ นำย  
รวม ๖ นำย ในจ ำนวนนี้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร ทั้ง ๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำ  
ที่เป็นอำจำรย์/DS จ ำนวน ๒ นำย บุคลำกรที่เป็นทั้งอำจำรย์/DS และนำยทหำรปกครอง จ ำนวน ๑๓ นำย 
และนำยทหำรปกครอง จ ำนวน ๑๖ นำย รวมทั้งหมด ๓๑ นำย ในจ ำนวนนี้ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร       
จ ำนวน ๓๑ นำย  (ประกอบด้วย บุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์/DS จ ำนวน ๒ นำย บุคลำกรที่เป็นทั้ง
อำจำรย์/DS และนำยทหำรปกครอง จ ำนวน ๑๓ นำย และนำยทหำรปกครอง จ ำนวน ๑๕ นำย) คิดเป็น     
ร้อยละ ๙๖.๗๗ รำยละเอียดตำมอนุผนวก ง ท้ำยเล่มรำยงำนผลกำรประเมินฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนบุคลำกรที่เป็นอำจำรย์/DS - - ๒ ๒ 
จ ำนวนบุคลำกรที่เป็นทั้งอำจำรย์/DS และ 
นำยทหำรปกครอง 

๕ ๕ ๓ ๑๓ 

จ ำนวนนำยทหำรปกครอง ๘ ๗ ๑ ๑๖ 
รวมจ านวนอาจารย์/DS และนายทหารปกครอง
ทั้งหมด 

๑๓ ๑๒ ๖ ๓๑ 

จ ำนวนบุคลำกรที่เป็นอำจำรย์/DS ที่ได้รับกำร
พัฒนำ ด้ำนวิชำกำร 

- - ๒ ๒ 

จ ำนวนบุคลำกรที่เป็นอำจำรย์/DS และนำยทหำร
ปกครอง ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำร 

๕ ๕ ๓ ๑๓ 

จ ำนวนนำยทหำรปกครอง ที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ด้ำนวิชำกำร 

๗ ๗ ๑ ๑๕ 

รวมจ านวนอาจารย์/DS และนายทหารปกครอง 
ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ ทั้งหมด 

๑๒ ๑๒ ๖ ๓๐ 

ร้อยละ ๙๒.๓๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๖.๗๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 



๕๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละ
ปี ต่อจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท้ังหมด  
(ยกเว้นบุคลำกรในสถำนศึกษำท่ีเป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำนั้น ๆ เอง) 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม จ ำนวน ๑๙ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำท้ังหมด ๑๙ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับ
กำรพัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๖๔ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำทั้งหมด ๖๔ นำย       
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รำยละเอียดตำมอนุผนวก จ ท้ำยเล่มรำยงำนผลกำรประเมินฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรม   

๒๓ ๒๒ ๑๙ ๖๔ 

จ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำทั้งหมด ๒๓ ๒๒ ๑๙ ๖๔ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

          ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
 
 

(A) 

ผลประเมิน (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  ๔.๙๐  ๔.๗๒  ๔.๙๑  ๔.๘๔ ๔.๘๔ ๑๔.๕๒ 
           

๕.๓ กำรปฏิบัตติำมหน้ำที่ของ
สภำสถำบัน/สภำกำรศึกษำ 

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

๕.๔ ศักยภำพของข้อมลู 
เพื่อกำรบรหิำรจดักำร  
และกำรเรียนกำรสอน  

๒     ๕ ใน  ๕   ๕ ๑๐ 
     ๕ ข้อ      

๕.๕ รอยละของจ ำนวน
บุคลำกรในสถำนศกึษำ 
ที่เป็นอำจำรย์หลักสตูรของ
สถำนศึกษำ และนำยทหำร
ปกครองของสถำนศึกษำ 
ที่ไดรับกำรพัฒนำวิชำกำร 

๓ ๑๒ ๙๒.๓๑ ๑๒ ๑๐๐ ๖ ๑๐๐ ๓๐ ๙๖.๗๗ ๕ ๑๕ 
 ๑๓  ๑๒  ๖  ๓๑    

๕.๖ รอยละของจ ำนวน
บุคลำกรในสถำนศกึษำทีไ่ด 
รับกำรพัฒนำในดำนคณุธรรม 
จรยิธรรม ในแตล่ะป ี

๑ ๒๓ ๑๐๐ ๒๒ ๑๐๐ ๑๙ ๑๐๐ ๖๔ ๑๐๐ ๕ ๕ 
 ๒๓  ๒๒  ๑๙  ๖๔    

รวม ๑๒          ๕๓.๕๒ 
ผลประเมิน ม.๕           ๔.๔๖ 

ระดับคุณภาพ          ดี 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕  
 มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ที่ใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนของ วทร.ฯ  

 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 



๖๑ 

 

 ๕. จ ำนวนอำจำรย์/DS ใน SAR แต่ละส่วน ยังไม่สอดคล้องกันกับนิยำมและเอกสำรอ้ำงอิง 
 ๖. กำรจัดเก็บหลักฐำน/เอกสำรอ้ำงอิงในมำตรฐำนที่ ๕ฯ ยังไม่ครบถ้วน มีข้อมูลเพียง ๒ ตัวบ่งชี้เท่ำนั้น   
(ขำดตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ - ๕.๖) 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่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 กำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม เป็นต้น) 
 ๕. ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำร ตำมค่ำถ่วงน้ ำหนัก (ผู้บริหำร
ประเมินตนเอง น้ ำหนักร้อยละ ๖๐ และ จก.ยศ.ทร. ประเมินผู้บริหำร น้ ำหนักร้อยละ ๔๐) 
  ๖. ควรตรวจสอบรำยชื่อและจ ำนวนของบุคลำกรที่เป็นอำจำรย์ /ครูช่วยสอน/DS ให้ตรงกับนิยำม         
ทีก่ 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 ได)้ 
  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  
  

 
 
 



๖๒ 

 

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

ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏบิัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ วทร.ฯ  

ที ่ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผล 
ด ำเนินงำน 

ผลสรุป 
บรรลุ
ตำม

ตัวช้ีวัด 

ไม่บรรลุ
ตำม

ตัวช้ีวัด 
 แผนงานที ่๑ แผนงานพัฒนาคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา     

๑ โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรเรยีน 
กำรสอน 

๑.๑ ร้อยละของจ ำนวน
เอกสำรทำงวิชำกำรของ
นักศึกษำท่ีได้รับกำรประเมิน
คุณภำพระดับดีขึ้นไป ต่อ
จ ำนวนเอกสำรทำงวิชำกำร
ของนักศึกษำท้ังหมด  
(≥ ๔๐) 

เอกสำรที่ได้ผล
ประเมินในระดับดี  
มี ๓๓ เอกสำร จำก
ทั้งหมด ๙๑ เอกสำร 
คิดเป็นร้อยละ 
๓๖.๒๖ 

  

  ๑.๒ ร้อยละของจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแตล่ะปี 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่
สถำบันก ำหนด ต่อจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 
(≥ ๘๐) 

มี ๘๙ นำย จำก
ทั้งหมด ๙๑ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๙๗.๘๐ 
 

  

๒ โครงกำรเสรมิสร้ำงคุณลักษณะ 
ส่วนบุคคล 

ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท่ีมีผลกำรประเมิน
ค่ำคุณลักษณะส่วนบุคคลใน
ระดับดีขึ้นไป ต่อจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 
(≥ ๘๐) 

มี ๙๑ นำย จำก
ทั้งหมด ๙๑ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

  

๓ โครงกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 

ค่ำเฉลี่ยระดับควำมพึงพอใจ
ของหน่วยท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ (≥ ๓.๕) 

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
๔.๒๙ 

  

 รวมแผนงานที่ ๑ มี ๓ โครงการ ๔ ตัวชี้วัด  ๓ ๑ 
 แผนงานที ่๒ แผนงานพัฒนาผลงานองค์กรและการสร้างองค์ความรู้   

๔ โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท ำผลงำน
องค์กร 

จ ำนวนเรื่องในกำรจัดท ำ
ผลงำนองค์กร (≥ ๑) 

ไม่มผีล   

๕ โครงกำรจดัท ำองค์ควำมรู ้ จ ำนวนเรื่องในกำรจัดท ำ 
องค์ควำมรู้  (≥ ๑) 

มี ๓ เรื่อง คือ 
(๑) กำรจัดกำรเรียน
กำรสอน (กำรเบิก 
จ่ำยค่ำตอบแทน
วิทยำกรและกำร 

ผลักใช้ 

(๒) พิธีพระรำชทำน
เครื่องหมำยและ
ประกำศนียบัตร 

  



๖๓ 

 

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

ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏบิัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ วทร.ฯ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผล 
ด ำเนินงำน 

ผลสรุป 
บรรลุ
ตำม

ตัวช้ีวัด 

ไม่บรรลุ
ตำม

ตัวช้ีวัด 
   (๓) ควำมรู้งำน

ธุรกำรและก ำลังพล/
งำนสำรบรรณ (กำร
ย้ำยบรรจุ) 

  

 รวมแผนงานที่ ๒ มี ๒ โครงการ  ๒ ตัวชี้วัด  ๑ ๑ 
 แผนงานที ่๓ แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร   

๖ โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีทำงทหำร   
 ๖.๑ กิจกรรมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ/

วัฒนธรรม/ประวตัิศำสตรไ์ทย/ 

ภูมิปัญญำไทย 

จ ำนวนกิจกรรมกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะ/วัฒนธรรม/
ประวัติศำสตร์ไทย/ 
ภูมิปัญญำไทย (≥ ๘) 

มี ๑๒ กิจกรรม   

 ๖.๒ กิจกรรมขนบธรรมประเพณี
ทำงทหำร 

จ ำนวนกิจกรรมกิจกรรม
ขนบธรรมประเพณีทำง
ทหำร (≥ ๘) 

มี ๑๙ กิจกรรม   

๗ โครงกำรพัฒนำสถำนท่ีและ
สภำพแวดล้อม 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อ
สถำนท่ีและสิ่งแวดล้อม  
(≥ ๓.๕๑) 

ไม่มผีล   

 รวมแผนงานที่ ๓ มี ๒ โครงการ ๓ ตัวชี้วัด  ๒ ๑ 
 แผนงานที ่๔ แผนงานการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร   

๘ โครงกำรจดัท ำแผนกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำนประจ ำป ี

มีแผนกำรด ำเนินงำน/
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีก่อน
ปีกำรศึกษำ (มีแผน) 

มีแผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี งป.๕๘ 

  

๙ โครงกำรทบทวนแผนพัฒนำคณุภำพ
กำรศึกษำและกำรจดัท ำแผนงำน
ประจ ำป ี

๙.๑ มีกำรทบทวนแผน 
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
ทุกป ี(ม)ี 

ไม่ได้ทบทวน   

  ๙.๒ มีกำรจดัท ำแผนงำน
ประจ ำปี (ตำมแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ) (มีแผน) 

มีแผนปฏิบตัิงำน
ประจ ำปี งป.๕๘ 

  

๑๐ โครงกำรพัฒนำก ำลังพล     
 ๑๐.๑ กิจกรรมอบรมทำงวิชำกำร/

กำรศึกษำดูงำน (นำยทหำร
ปกครอง) 

ร้อยละจ ำนวนนำยทหำร
ปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำ
วิชำกำร ต่อจ ำนวนนำย 
ทหำรปกครอง วทร.ฯ 
ทั้งหมด  (≥ ๗๕) 

มี ๔ นำย จำก
ทั้งหมด ๔ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 

  

 ๑๐.๒ กิจกรรมอบรมด้ำนคณุธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกร
ที่ได้รับกำรพัฒนำคุณธรรม 

มี ๑๙ นำย จำก
ทั้งหมด ๑๙ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  



๖๔ 

 

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

ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏบิัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ วทร.ฯ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผล 
ด ำเนินงำน 

ผลสรุป 
บรรลุ
ตำม

ตัวช้ีวัด 

ไม่บรรลุ
ตำม

ตัวช้ีวัด 
  จริยธรรมในแตล่ะปี ต่อ

จ ำนวนบุคลำกรทั้งหมด 
(≥ ๘๕) 

   

 รวมแผนงานที่ ๔ มี ๓ โครงการ ๕ ตัวชี้วัด  ๔ ๑ 
 แผนงานที่ ๕ แผนงานการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน    

๑๑ โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน    
 ๑๑.๑ กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริม

วิชำกำรต่อจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีนทั้งหมด 

ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม
ส่งเสริมวิชำกำร ต่อจ ำนวน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด (≥ ๕๐) 

มี ๒๑ กิจกรรม จำก
ทั้งหมด ๓๑ 
กิจกรรม คดิเป็น 
ร้อยละ ๖๗.๗๔ 

  

 ๑๑.๒ กิจกรรมดำ้นกำรส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม ต่อจ ำนวน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนท้ังหมด 

ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม
ส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
ต่อจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีนทั้งหมด (≥ ๑๐) 

มี ๖ กิจกรรม จำก
ทั้งหมด ๓๑ 
กิจกรรม คดิเป็น 
ร้อยละ ๑๙.๓๕ 

  

 ๑๑.๓ กิจกรรมด้ำนกำรส่งเสริม
สุขภำพต่อจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรยีนทั้งหมด 

ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภำพ ต่อจ ำนวน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด (≥ ๑๐) 

มี ๔ กิจกรรม จำก
ทั้งหมด ๓๑ 
กิจกรรม คดิเป็น 
ร้อยละ ๑๒.๙๐ 

  

๑๒ โครงกำรประเมินวิทยำกร ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจต่อ
วิทยำกร (≥ ๓.๕๑) 

ไม่มผีลประเมิน -  

๑๓ โครงกำรประเมินทรัพยำกร
สนับสนุนกำรเรยีนรู ้

๑๓.๑ ค่ำเฉลี่ยควำม 
พึงพอใจในกำรใช้บริกำร
ระบบสำรสนเทศ (≥ ๓.๕๑) 

ไม่มผีลประเมิน -  

  ๑๓.๒ ค่ำเฉลี่ยควำม 
พึงพอใจในกำรใช้บริกำร
ห้องสมุด ยศ.ทร. (≥ ๓.๕๑) 

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 

๔.๓๒ 

  

  ๑๓.๓ ค่ำเฉลี่ยควำม 
พึงพอใจในกำรให้บริกำร 
โสตทัศน์ของ กบศ.ฯ 
(≥ ๓.๕๑) 

ไม่มผีลประเมิน -  

  ๑๓.๔ ค่ำเฉลี่ยควำม 
พึงพอใจในกำรให้บริกำร
กำรจัดเลี้ยงของ กอง สน.ฯ 
(≥ ๓.๕๑) 

ไม่มผีลประเมิน -  

 รวมแผนงานที ่๕ มี ๓ โครงการ ๘ ตัวชี้วัด  ๔ ๔ 
  



๖๕ 

 

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

ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏบิัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ วทร.ฯ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผล 
ด ำเนินงำน 

ผลสรุป 
บรรลุ
ตำม

ตัวช้ีวัด 

ไม่บรรลุ
ตำม

ตัวช้ีวัด 
 แผนงานที ่๖ แผนงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา   

๑๔ โครงกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิ
ตนเอง 

๑๔.๑ มรีำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของหน่วยข้ึนตรง (มี) 

มี SAR ย่อยของ 
กศษ.ฯ และ กปค.ฯ
ส่วน บก.ฯ ท ำรวม
กับ SAR ของ
สถำบัน 

  

  ๑๔.๒ มรีำยงำนกำรประเมิน
ตนเองของสถำบัน (มี) 

มี SAR ฉบับสถำบัน
ของ วทร.ฯ 

  

๑๕ โครงกำรพัฒนำและปรบัปรุงเว็บเพจ
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ 

จ ำนวนครั้งในกำรปรับปรุง
เว็บเพจประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ (≥ ๑) 

ไม่ได้ปรับปรุง   

 รวมแผนงานที่ ๖ มี ๒ โครงการ ๓ ตัวชี้วัด  ๒ ๑ 
 แผนงานที ่๗ แผนงานส่งเสริมการพัฒนาอัตลักษณ์และเอกลักษณ์   

๑๖ โครงกำรสนับสนุนอัตลักษณ์ของ
ผู้เรยีน (กำรสร้ำงเสริมปญัญำพัฒนำ
นักวิจัยยุทธศำสตร ์

(ปรับตัวช้ีวัดใหม่ จำก ๓ เป็น  
๒ ตัวช้ีวัด และเปลีย่นตัวช้ีวัดใหม่) 

๑๖.๑ ร้อยละของจ ำนวน
ผู้เรยีนทีม่ผีลประเมิน
เอกสำรส่วนบุคคลในระดับดี
ขึ้นไปของจ ำนวนผู้เรยีน
ทั้งหมด (≥ ๘๐) 

มี ๓๓ นำย จำก
ทั้งหมด ๙๑ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๓๖.๒๖ 

  

 

 

๑.๖.๒ ร้อยละของจ ำนวน
นักศึกษำและบุคลำกรที่มผีล
ประเมินควำมพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป ของจ ำนวน
นักศึกษำและบุคลำกร
ทั้งหมด (≥ ๘๐) 

ไม่มผีลประเมิน   

๑๗ โครงกำรสนับสนุนเอกลักษณ ์
ของหน่วย (สร้ำงนักคิดและ 
นักยุทธศำสตร์ทำงเรือ/ทะเล) 
(เปลี่ยนตัวช้ีวัดใหม่) 

๑๗.๑ นักศึกษำท้ังหมด 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม  
อย่ำงน้อย ๑ ครั้ง/ป ี

นักศึกษำทั้งหมด 
มีส่วนร่วมในกจิกรรม 
-ว.สมัพันธ์  
-จัดท ำยุทธศำสตร์
ทหำรร่วมกับ ว.เหล่ำ
ทัพ (๔ สถำบัน) 
-แถลงผลยุทธศำสตร์
ทำงทะเลกับ 
ศปก.ทร. 
- แถลงยุทธศำสตร์
ร่วมกับ วปอ. ให้กับ 

  



๖๖ 

 

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

ตำรำงสรปุผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏบิัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ วทร.ฯ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและ 
ค่ำเป้ำหมำย 

ผล 
ด ำเนินงำน 

ผลสรุป 
บรรลุ
ตำม

ตัวช้ีวัด 

ไม่บรรลุ
ตำม

ตัวช้ีวัด 
   นำยกรัฐมนตรี และ 

ผบ.เหล่ำทัพ 
  

 

 

๑๗.๒ ร้อยละของจ ำนวน
นักศึกษำและอำจำรย์ที่มผีล
ประเมินควำมพึงพอใจใน
ระดับดีขึ้นไป ของจ ำนวน
จ ำนวนนักศึกษำและ
อำจำรย์ทั้งหมด (≥ ๘๐) 

ไม่มผีลประเมิน   

 รวมแผนงานที ่๗ มี ๒ โครงการ ๔ ตัวชี้วัด  ๑ ๓ 
 แผนงานที ่๘ แผนงานส่งเสริมชี้น าแก้ปัญหาและช่วยเหลือสังคม   
๑๘ โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งช้ีมำตรกำร

ส่งเสริมในสถำนศึกษำ (โครงกำร
สำนสมัพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว) 

มีจ ำนวนกิจกรรมอย่ำงน้อย 
๑ กิจกรรม  
 

จัด ๑ กิจกรรม คือ 
ปฐมนิเทศ  
จว.นครรำชสีมำ 

  

 (ปรับตัวช้ีวัดใหม่ จำก ๒ เป็น  
๑ ตัวช้ีวัด) 

    

๑๙ โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งช้ีมำตรกำร
ส่งเสริมนอกสถำนศึกษำ (สำยใยรกั
วิทยำลัยกำรทัพเรือสูส่ังคม) 
(เปลี่ยนตัวช้ีวัดใหม่) 

มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 
≥ ๒ กิจกรรม/ปี  
 
 

จัด ๒ ครั้ง 
- มอบทุนกำรศึกษำ
และอุปกรณ์
กำรศึกษำ ให้  
ร.ร.สบค ำ 
จว.เชียงรำย 
- มอบทุนกำรศึกษำ
และอุปกรณ์
กำรศึกษำ ให้  
ร.ร.เชียงยืนวิทยำ 
จว.นครพนม 

  

 รวมแผนงานที่ ๘ มี ๒ โครงการ ๒ ตัวชี้วัด  ๒ ๐ 
 รวมท้ังหมด ๑๙ โครงการ รวม ๓๑ ตัวชี้วัด  ๑๙

ตัวชี้วัด 
๑๒

ตัวชี้วัด 
 ร้อยละ   ๖๑.๒๙ ๓๘.๗๑ 

 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

หมำยเหตุ 
แผนงำนท่ี ๑  มี  ๓ โครงกำร  ๔ ตัวช้ีวัด บรรลุ   ๓  ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ   ๑ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๒  มี  ๒ โครงกำร  ๒ ตัวช้ีวัด บรรลุ   ๑  ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ   ๑ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๓  มี  ๒ โครงกำร  ๓ ตัวช้ีวัด บรรลุ  ๒  ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ   ๑ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๔  มี  ๓ โครงกำร  ๕ ตัวช้ีวัด บรรลุ  ๔  ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ   ๑ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๕  มี  ๓ โครงกำร  ๘ ตัวช้ีวัด บรรลุ  ๔  ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ   ๔ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๖  มี  ๒ โครงกำร  ๓ ตัวช้ีวัด บรรลุ  ๒  ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ   ๑ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๗  มี  ๒ โครงกำร  ๔ ตัวช้ีวัด บรรลุ  ๑ ตัวช้ีวัด    ไม่บรรลุ   ๓ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๘  มี  ๒ โครงกำร  ๒ ตัวช้ีวัด บรรลุ  ๒  ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ   ๐ ตัวช้ีวัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 

 

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 วทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรบริหำรหลักสูตรตำมนโยบำยผู้บริหำรระดับสูง/สภำกำรศึกษำ พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรบริหำร
หลักสูตรตำมนโยบำยหน่วยเหนือ โดยมีคณะกรรมกำรสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. และ ฝวก.ฯ ก ำกับดูแลหลักสูตร
และกำรด ำเนินกำรศึกษำให้เป็นไปตำมนโยบำยของ ทร. รวมทั้งจัดท ำและพัฒนำหลักสูตร โดยมี ผบ.วทร.ฯ 
และคณะผู้บริหำรใน บก.วทร.ฯ กศษ.วทร.ฯ และ กปค.วทร.ฯ เป็นผู้บริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
ตลอดจนร่วมกับ ฝวก.ฯ ในกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้ทันต่อสภำวกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ 
  (๒)  กำรบริหำรหลักสูตรตอบสนองวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ พบว่ำ หลักสูตร วทร. เป็นหลักสูตร
กำรศึกษำสูงสุดของ ทร. ที่สร้ำงนักคิดและผู้น ำเชิงยุทธศำสตร์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวทำงกำรรับรำชกำรของ ทร. 
มีควำมมุ่งหมำยที่จะเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์แก่นักศึกษำ ซึ่งเป็นนำยทหำรชั้นยศ   
นำวำเอก/เทียบเท่ำของเหล่ำทัพ รวมทั้งผู้บริหำรของหน่วยงำนภำครัฐ รัฐวิสำหกิจ และภำคเอกชน เพ่ือให้
เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้ำที่เป็นผู้บังคับบัญชำระดับผู้บัญชำกำรกองเรือ และระดับหน่วยขึ้นตรงของ ทร. หรือ
เทียบเท่ำขึ้นไป หรือฝ่ำยเสนำธิกำรชั้นสูงในกองทัพ และ กห. ตลอดจนผู้บริหำรองค์กรระดับสูงได้ โดยมีระบบ
กำรศึกษำที่ได้มำตรฐำน เนื้อหำวิชำที่ศึกษำในหลักสูตร ครอบคลุมทั้งด้ำนยุทธศำสตร์และควำมมั่นคง         
กำรบริหำรงำนระดับสูง วิทยำกำรทำงทหำรและเทคโนโลยี โดยจัดแบ่งออกเป็น ๖ หมวดวิชำ คือ หมวดวิชำ
ควำมมั่นคงแห่งชำติ หมวดวิชำบริหำรองค์กรด้ำนควำมมั่นคง หมวดวิชำยุทธศำสตร์และนโยบำย หมวดวิชำ
ปฏิบัติกำรทำงทหำร หมวดวิชำสังคม และหมวดวิชำเลือก ซึ่งตอบสนองต่อปรัชญำและวัตถุประสงค์ของ
สถำนศึกษำในระดับวิทยำลัยกำรทัพทุกประกำร 
  (๓)  กำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมประมวลกำรศึกษำและสำระหลักสูตร พบว่ำ หลักสูตร วทร.          
มีระยะเวลำกำรศึกษำประมำณ ๑๐ เดือน รวมชั่วโมงกำรศึกษำทั้งสิ้น ๗๓๓ ชั่วโมง ๔๘ วัน คิดเป็น ๔๒ หน่วยกิต 
มีสัดส่วนกำรเรียนแบบ Passive Learning : Active Learning คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๙ : ๕๖.๒๕ ศึกษำทั้งสิ้น 
๖ หมวดวิชำตำมข้อ (๒) วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ ประกอบด้วย กำรฟังบรรยำย กำรอภิปรำยเป็นคณะ          
กำรแบ่งกลุ่มอภิปรำย กำรแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กำรค้นคว้ำ กำรดูกิจกำรและกำรศึกษำภูมิประเทศ  ซึ่ง วทร.ฯ 
ได้จัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมประมวลกำรศึกษำและสำระหลักสูตรที่ ทร. อนุมัติล่ำสุด พ.ศ.๒๕๕๖ โดยได้



๖๙ 

 

จัดท ำคู่มือประกอบกำรศึกษำที่ระบุโครงสร้ำงหลักสูตรไว้อย่ำงชัดเจน รวมทั้งก ำหนดแผนงำนและปฏิทิน
กำรศึกษำตลอดหลักสูตร เพ่ือเป็นแนวทำงให้นักศึกษำใช้ในกำรเตรียมกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
  (๔)  มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตร พบว่ำ วทร.ฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินหลักสูตรอย่ำงต่อเนื่อง         
โดยนักศึกษำท ำกำรประเมินเมื่อจบกำรศึกษำในแต่ละชุดวิชำ และวิจำรณ์กำรศึกษำเมื่อจบกำรศึกษำในแต่ละ
หมวดวิชำ กับวิจำรณ์หลักสูตรในภำพรวมก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ซึ่ง ฝวก.ฯ และ นขต.ยศ.ทร. ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนผู้บริหำรหลักสูตรจะเข้ำรับฟังกำรวิจำรณ์ของนักศึกษำร่วมกัน  
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ ฝวก.ฯ และ วทร.ฯ 
ได้มีกำรน ำข้อมูลจำกกำรวิจำรณ์หลักสูตรของนักศึกษำ อำจำรย์ ข้อบกพร่องต่ำง ๆ ที่ควรปรับปรุงแก้ไข รวมทั้ง
ได้มีกำรจัดท ำแบบประเมินบ่งกำรกำรอภิปรำยในแต่ละวิชำให้วิทยำกรประจ ำกลุ่มประเมิน เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ใน
กำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกปีกำรศึกษำ รวมทั้งกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรตำมวงรอบทุก ๓ - ๕ ปี 
โดย ยศ.ทร.ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัย มีคณะท ำงำนจำก ฝวก.ฯ 
และสถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในหลักสูตรต่ำง ๆ เป็นผู้รับนโยบำยและด ำเนินกำร ซึ่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘   
ได้น ำผลกำรวิจำรณ์หลักสูตร วทร. และข้อคิดเห็นของอำจำรย์ผู้สอนจำกมหำวิทยำลัยมหิดล มำปรับปรุงกำรจัด 
กำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำกำรบริหำรองค์กรด้ำนควำมมั่นคง โดยแก้ไขหัวข้อวิชำ ปรับรำยชื่อวิชำ และ   
เพ่ิมสำระควำมรู้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีกำรจัดท ำคู่มือประกอบกำรศึกษำหมวดวิชำปฏิบัติกำรทำงทหำร 
(ฉบับที ่๑ คู่มืออภิปรำยสัมมนำและกรณีศึกษำ) แจกจ่ำยให้นักศึกษำและอำจำรย์ด้วย 
  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 

หมำยเหตุ ข้อเสนอแนะในกำรปรับแก้ไข/เพ่ิมเติมเอกสำรอ้ำงอิงประกอบหลักฐำนของตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ 
      ควรเพิ่มเติมและปรับแก้ไขกำรอ้ำงเอกสำรหลักฐำนประกอบ SAR ในตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ให้ตรง ชัดเจน และ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
 ๑. เกณฑ์พิจำรณำข้อ (๒) กำรบริหำรหลักสูตรตอบสนองวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำ ตำมที่อ้ำง
เอกสำรหมำยเลข ๖.๑.๒ “บันทึกขออนุมัติก ำหนดค่ำหน่วยกิตของหลักสูตร วทร. ปี ๒๕๕๗” นั้น เป็นหลักฐำน
ที่บ่งบอกถึงกำรปรับปรุงหลักสูตรและระบบกำรศึกษำที่ได้มำตรฐำนเท่ำนั้น ยังขำดหลักฐำนที่ชี้ให้เห็นว่ำ
หลักสูตรตอบสนองวัตถุประสงค์ของสถำนศึกษำจริง ซึ่งพบว่ำไปปรำกฎอยู่ในเอกสำรหมำยเลข ๖.๑.๓ “คู่มือ
ประกอบกำรศึกษำหลักสูตร วทร.ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘” จึงควรอ้ำงถึงกำรใช้เอกสำรเดียวกับหมำยเลข ๖.๑.๓ 
ด้วยจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ๒. เกณฑ์พิจำรณำข้อ (๔) มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตร ตำมท่ีอ้ำงเอกสำรหมำยเลข ๕.๑.๕ “นโยบำย
ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ พ.ศ.๒๕๕๘” นั้น พบว่ำไม่ตรง ซึ่งเอกสำรหลักฐำนที่ตรง คือ เอกสำรหมำยเลข ๖.๑.๓ ใน
ส่วนของบันทึกเรียนเชิญคณะผู้บริหำรหลักสูตร คณะอำจำรย์ของ ฝวก. และหน่วยเกี่ยวข้องรับฟังกำรแถลงผล
สัมมนำวิจำรณ์หลักสูตร ประจ ำปี ๕๘ จึงควรแยกเอกสำรนี้ออกไปเป็นหลักฐำนประกอบเกณฑ์ ข้อ (๔) นี้
โดยเฉพำะ จะถูกต้องและชัดเจนมำกข้ึน     
 ๓. เกณฑ์พิจำรณำข้อ (๕) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน      



๗๐ 

 

    - ตำมท่ีอ้ำงเอกสำรหมำยเลข ๕.๑.๕ “นโยบำยผู้บัญชำกำรทหำรเรือ พ.ศ.๒๕๕๘” นั้น พบว่ำ ไม่ตรง 
ซึ่งเอกสำรหลักฐำนที่ตรง คือ เอกสำรหมำยเลข ๖.๑.๓ ในส่วนของรำยงำนผลกำรวิจำรณ์หลักสูตรของผู้เรียน วทร.รุ่นที่ 
๔๗ จึงควรแยกเอกสำรนี้ออกไปเป็นหลักฐำนประกอบเกณฑ์ ข้อ (๕) นี้โดยเฉพำะ จะถูกต้องและชัดเจนมำกขึ้น 
นอกจำกนั้นยังสำมำรถอ้ำงอิงกำรใช้เอกสำรเดียวกับเอกสำรหมำยเลข ๖.๑.๒ “บันทึกขออนุมัติก ำหนดค่ำ
หน่วยกิตของหลักสูตร วทร. ปี ๒๕๕๗” มำใช้ประกอบกำรด ำเนินกำรน ำผลกำรประเมินมำทบทวนและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนได้ด้วย 
  - หำกสำมำรถเพ่ิมเติมเนื้อหำและเอกสำรหลักฐำนใน SAR เกี่ยวกับกำรประเมินบ่งกำรกำรอภิปรำย    
ในแต่ละวิชำของวิทยำกรประจ ำกลุ่ม เพ่ือน ำมำใช้เป็นข้อมูลในกำรทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ซึ่ง วทร.ฯ ได้ด ำเนินกำรจริง รวมทั้งกำรปรับปรุงพัฒนำหลักสูตร โดยมีคณะท ำงำนจำกฝ่ำยวิชำกำรฯ และ
สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในหลักสูตรต่ำง ๆ เป็นผู้รับนโยบำยและด ำเนินกำร จะท ำให้ผลกำรด ำเนินกำรตำม   
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ มีควำมสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอำจำรย์   
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีนโยบำยส่งเสริม/พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำทีเ่ป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ 
(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 วทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีนโยบำยส่งเสริม/พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ พบว่ำ ใน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ วทร.ฯ ได้อนุมัติจัดส่งบุคลำกรที่เป็นอำจำรย์ และนำยทหำรปกครองของ วทร.ฯ ไปรับกำร
พัฒนำวิชำกำรตำมห้วงเวลำได้รับเชิญจำกหน่วยต่ำง ๆ รวมจ ำนวน ๖ นำย จำกจ ำนวนบุคลำกรในสถำนศึกษำ
ที่เป็นอำจำรย์และนำยทหำรปกครอง จ ำนวน ๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (คือ ผบ.วทร.ฯ รอง ผบ.วทร.ฯ      
ผอ.กปค.วทร.ฯ ผอ.กศษ.วทร.ฯ รอง ผอ.กปค.วทร.ฯ รอง ผอ.กศษ.วทร.ฯ) จึงนับว่ำ วทร.ฯ มีนโยบำยส่งเสริม/
พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำ รำยละเอียดตำมอนุผนวก ง ท้ำยเล่ม
รำยงำนผลประเมินฯ  
  (๒)  มีกำรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำและวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ พบว่ำ  วทร.ฯ 
ได้จัดท ำข้อมูลและประวัติของอำจำรย์ที่มำบรรยำย เพ่ือใช้ในกำรประสำนงำนและแนะน ำตัว ในส่วนที่เป็น
อำจำรย์ในสังกัดของ วทร.ฯ ได้จัดท ำข้อมูลเกี่ยวกับวิชำที่สอนหรือเป็น DS หลักสูตรต่ำง ๆ ตลอดจนกำรพัฒนำ
ด้ำนวิชำกำรและด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
  (๓) มีกำรประชุม/ชี้แจงอำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ที่ปรึกษำในหลักสูตรของสถำนศึกษำ พบว่ำ ในกำร
ประชุม/ชี้แจงอำจำรย์ที่สอน/อำจำรย์ที่ปรึกษำ/DS ในหลักสูตร วทร. เป็นหน้ำที่ของ ฝวก.ฯ ซึ่งจะจัดให้มีกำร
ปฐมนิเทศ DS ใหม่ กำรประชุมหำรือแนวทำงจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ให้แก่อำจำรย์
ผู้บรรยำยและอำจำรย์ประจ ำกลุ่มสัมมนำในทุกวิชำ โดยมีกำรจัดท ำคู่มือวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ (DS) 
เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ตรงกัน และก่อนที่ DS จะเข้ำคุมกำรอภิปรำย/สัมมนำทุกครั้ง จะมีกำรจัดให้
อำจำรย์ผู้สอนประชุมร่วมกับ DS/อำจำรย์ที่ปรึกษำ ซึ่งท ำให้ทรำบแนวทำงกำรคุมสัมมนำและชี้แจงโจทย์   

  (๔)  มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ที่สอนในหลักสูตรของสถำนศึกษำ พบว่ำ วทร.ฯ ก ำหนดให้
นักศึกษำท ำกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ทุกครั้ง หลังจำกเสร็จสิ้นกำรบรรยำยและกำรอภิปรำย/สัมมนำ    
ในแต่ละหัวข้อวิชำ โดยประเมินผ่ำนระบบสำรสนเทศของ ยศ.ทร. และประเมินในเอกสำร แล้วน ำมำ
ประมวลผลในระบบสำรสนเทศ นอกจำกนี้ยังให้นักศึกษำประเมินอำจำรย์ด้วยกำรอภิปรำยเป็นส่วนรวม 
หลังจำกเสร็จสิ้นกำรศึกษำในแต่ละหมวดวิชำด้วย 



๗๒ 

 

  (๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวน/ปรับปรุง/รำยงำนและพัฒนำกำรบริหำร
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ วทร.ฯ ได้ติดตำมกำรบรรยำยของอำจำรย์และกำรเป็นวิทยำกรประจ ำกลุ่ม
สัมมนำอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งรวบรวมผลกำรประเมินผู้บรรยำยและวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำจำกผู้เรียน 
ตลอดจนรับฟังค ำแนะน ำของผู้บังคับบัญชำและนโยบำยของหน่วยเหนือ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรเสนอ   
ฝวก.ฯ ในกำรคัดเลือกอำจำรย์/DS โดยระบบกำรคัดเลือกจะเริ่มต้นในทุกปลำยปีกำรศึกษำ ซึ่ง วทร.ฯ จะพิจำรณำ
จำกควำมเชี่ยวชำญเฉพำะสำขำ และหำกเป็นข้ำรำชกำร ทร. ก็จะต้องส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตร วทร. แล้ว หรือจบ
กำรศึกษำหลักสูตรเทียบเท่ำจำกต่ำงประเทศ รวมทั้งต้องมีประสบกำรณต์รงในกำรสอนวิชำนั้น ๆ เป็นอย่ำงดีด้วย 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 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 ข้อ 

หมำยเหตุ ข้อเสนอแนะในกำรปรับแก้ไข/เพ่ิมเติมเอกสำรอ้ำงอิงประกอบหลักฐำนของตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ 
 ๑.  เกณฑ์พิจำรณำข้อ (๑) มีนโยบำยส่งเสริม/พัฒนำบุคลำกรในสถำนศึกษำที่เป็นอำจำรย์หลักสูตรของ
สถำนศึกษำ เนื่องจำกได้ตรวจสอบแล้วมีกำรด ำเนินกำรจริงแต่ไม่ได้รำยงำนไว้ จึงควรเพิ่มเติมไว้ในรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง และอ้ำงเอกสำรหลักฐำนประกอบด้วย โดยใช้เอกสำรเดียวกับมำตรฐำน ที่ ๕ กำรบริหำร
จัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ (ตำรำงสรุปผลกำรพัฒนำอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำและ
นำยทหำรปกครองของ วทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘) จะท ำให้มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
   ๒.  เกณฑ์พิจำรณำข้อ (๒) มีกำรจัดท ำข้อมูลอำจำรย์หลักสูตรของสถำนศึกษำและวิทยำกรประจ ำกลุ่ม
สัมมนำ เนื่องจำกได้ระบุถึงบทบำทและหน้ำที่ของ DS จึงควรเพ่ิมเติมเอกสำรคู่มือวิทยำกรประจ ำกลุ่มสัมมนำ 
ไว้ในส่วนของเอกสำรหมำยเลข ๖.๒.๒ ด้วย 
  ๓.  เกณฑ์พิจำรณำข้อ (๔) มีกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ที่สอนในหลักสูตรของสถำนศึกษำ ไม่มี
กำรอ้ำงเอกสำรหลักฐำน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและน่ำเชื่อถือ จ ำเป็นต้องน ำเอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับ
กำรสรุปผลกำรประเมินอำจำรย์ของหลักสูตร วทร. มำประกอบกำรอ้ำงอิงเพ่ิมเติมด้วย 
 ๔.  เกณฑ์พิจำรณำข้อ (๕) มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ มำทบทวน/ปรับปรุง/รำยงำน
และพัฒนำกำรบริหำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ไม่มีกำรอ้ำงเอกสำรหลักฐำน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจน
และน่ำเชื่อถือ นอกจำกสำมำรถอ้ำงอิงเพ่ิมเติมโดยใช้เอกสำรหลักฐำนเดียวกับเกณฑ์ข้อ (๔) แล้ว ยังสำมำรถ        
น ำเอกสำรหลักฐำนมำอ้ำงอิงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ กำรเสนอข้อมูลประกอบกำรคัดเลือกอำจำรย์/DS เพ่ือให้ ฝวก.ฯ 
เสนอขอแต่งตั้งครูช่วยสอน ก็จะท ำให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

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

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมระบบที่ได้มำตรฐำน 
 .................... เว้นประเมิน .......................... 
 



๗๓ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕  ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้   
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง 
(๒) มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่ และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้เอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
(๓) มีกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้อื่น ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  
(๔) มีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้   โดยที่ค่ำเฉลี่ยรวมของผลกำรประเมิน     
ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก ๕ คะแนน 
(๕) มีกำรน 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 วทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง พบว่ำ นขต.ยศ.ทร. จะจัดท ำ
แผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุงวัสดุ/อุปกรณ์ ของแต่ละหน่วยเสนอ นขต.ยศ.ทร.ที่รับผิดชอบ เพ่ือจัดล ำดับควำม
เร่งด่วนในกำรซ่อมท ำ หำกเกินขีดควำมสำมำรถจะเสนอตำมล ำดับต่อไป ดังนั้น วทร.ฯ และหน่วยเกี่ยวข้อง จึงร่วม
รับผิดชอบในกำรจัดหำ จัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง โดย กศษ.วทร.ฯ สนับสนุนและพัฒนำเครื่องช่วย
กำรศึกษำในห้องเรียน/ห้องสัมมนำ กบ.ฯ จัดหำวัสดุ/อุปกรณ์ กำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง  ศยร.ฯ ซ่อมบ ำรุงปรับปรุงและ
ทดสอบเครื่องฝึกจ ำลองยุทธ์และเครื่องจักรค ำนวณและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง กบศ.ฯ จัดอุปกรณ์สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์
กำรเรียนรู้ กำรซ่อมบ ำรุง ดูแล รักษำระบบสำรสนเทศให้ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กหส.ฯ จัดท ำแผนพัฒนำ
ห้องสมุดให้เป็น e - library ได้ในอนำคต กอง สน.ฯ จัดท ำแผนพัฒนำและซ่อมบ ำรุง โดยด ำเนินกำรในภำพรวม
ทั้ง ยศ.ทร. ห้องพยำบำล บก.ฯ รับผิดชอบดูแลห้องพยำบำล บก.ยศ.ทร. จัดเตรียมเครื่องมือแพทย์ ยำและ
เวชภัณฑ์ต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นส ำหรับกำรรักษำพยำบำลขั้นต้น ดูแลงำนสถำนพยำบำลปฐมภูมิ ทร.  
  (๒)  มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่  และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรจัดกำรเรียนกำรสอน พบว่ำ วทร.ฯ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ
ปรับปรุงห้องเรียน สภำวะแวดล้อม สื่อกำรสอน โสตทัศน์อุปกรณ์ต่ำง ๆ อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้ห้องเรียนมีสภำวะ
แวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยต่อกำรศึกษำ เช่นเดียวกับหน่วยสนับสนุนที่มีกำรพัฒนำและปรับปรุงในส่วนที่รับผิดชอบ 
เช่น ฝวก.ฯ ได้ส ำรวจสถำนภำพของเครื่องปรับอำกำศและจัดหำเครื่องปรับอำกำศชุดใหม่แทนเครื่องเดิม    
ศยร.ฯ มีแผนกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องฝึกจ ำลองยุทธ์ กำรสนับสนุนกำรฝึก กำรปรับปรุงพ้ืนที่ห้องฝึก และบริเวณ
รับผิดชอบ กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่เครื่องฝึกจ ำลองยุทธ์ กอง สน.ฯ ได้ท ำกำรซ่อมบ ำรุงรักษำลิฟต์ อำคำร สรส.
ยศ.ทร. และจัดซื้ออุปกรณ์ส ำหรับห้องเรียน กหส.ฯ ได้ปรับปรุงและจัดท ำห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ จัดหำเครื่อง
จัดเก็บและส ำรองข้อมูล เพ่ือทดแทนของเก่ำที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำน เป็นต้น  
  (๓)  มีกำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ อ่ืน ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง พบว่ำ ได้มีกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงแหล่งกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบกำรบริกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียน



๗๔ 

 

และผู้ใช้ อำทิ เว็บไซต์ส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ ฝวก.ฯ กำรจัดท ำต ำรำในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ กำรจัดท ำ
สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้และอุปกรณ์กำรฝึกที่หลำกหลำย ทันสมัย เพ่ือให้นักศึกษำสำมำรถค้นคว้ำและ
เตรียมกำรส ำหรับกำรศึกษำในวิชำต่ำง ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ศยร.ฯ มีกำรจัดท ำระบบสำรสนเทศสนับสนุน
กำรศึกษำ จัดท ำคู่มือกำรใช้งำนเครื่องฝึกจ ำลองยุทธ์ NWS 980 เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียน ในกำรเรียนรู้ 
กหส.ฯ มีกำรพัฒนำระบบห้องสมุด e - library เข้ำมำใช้ในกำรบริหำรงำนห้องสมุดสู่มำตรฐำนสำกล ให้บริกำร
เชื่อมโยงฐำนข้อมูลกับห้องสมุดของสถำบันต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ทร. รวมทั้งจัดท ำห้องปฏิบัติกำรทำง
ภำษำให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนด้วยตนเอง อีกทั้งสำมำรถเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยใน ยศ.ทร. และเครือข่ำยกำร
เรียนรู้ภำยนอก ท ำให้นักศึกษำสำมำรถค้นคว้ำข้อมูลต่ำง ๆ ด้วยตนเองได้อย่ำงหลำกหลำยและสะดวกยิ่งขึ้น 
นอกจำกนี้ยังมีบริกำรจ ำหน่ำยหนังสือและต ำรำที่ทันสมัย สำมำรถใช้อ่ำนประกอบกำรศึกษำในหลักสูตรต่ำง ๆ ด้วย 
  (๔) มีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้  โดยที่ค่ำเฉลี่ยรวมของผลกำร
ประเมิน ไม่ต่ ำกว่ำ ๓.๕๑ จำก ๕ คะแนน พบว่ำ มีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
เฉพำะในส่วนของ กหส.ฯ อย่ำงเดียวเท่ำนั้น โดยได้ให้นักศึกษำตอบแบบสอบถำมลงในแบบฟอร์ม ระดับกำร
ประเมิน ๕ ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปำนกลำง มำก และมำกที่สุด ซึ่งปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจในกำรใช้ห้องสมุดอยู่ในเกณฑ์ที่ก ำหนด มีค่ำเฉลี่ยรวม ๔.๑๘ ตรงกับระดับพึงพอใจมำก แต่ไม่มี
ข้อมูลผลประเมินกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ในส่วนอ่ืน  ตำมที่ก ำหนดไว้ในตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ อ้ำงอิงจำกผนวกท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ ประกอบผลประเมินในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ 
(เกณฑ์ที่ ๓) เช่น กำรประเมินจัดเลี้ยง กำรประเมินกำรใช้บริกำรระบบสำรสนเทศของ กบศ.ฯ  กำรให้บริกำร
โสตทัศน์ของ กบศ.ฯ และกำรให้บริกำรกำรจัดเลี้ยงของ กอง สน.ฯ  
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร กำรให้บริกำร พบว่ำ มีกำรปรับปรุง  
ที่เห็นชัดเจนในส่วนของกำรบริกำรของ กหส.ฯ โดยปรับปรุงข้อมูลของหนังสือ Jane’Fighting Ship ให้ทันสมัย 
ใช้ประกอบกำรศึกษำค้นคว้ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรรุจ ำหน่ำยหนังสือ ต ำรำ ที่เก่ำ ช ำรุด ล้ำสมัย และ
จัดซื้อหนังสือ ต ำรำ ที่ทันสมัยเพ่ิมเติมทดแทน แต่อย่ำงไรก็ตำม กอง สน.ฯ ไดน้ ำผลกำรประเมินรำยกำรอำหำร
มำปรับปรุงรำยกำรอำหำรบำงรำยกำร เพ่ือให้กำรบริกำรด้ำนอำหำรเป็นที่พึงพอใจของนักศึกษำ และ นทน.
หลักสูตรต่ำง ๆ  
   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 

หมำยเหตุ ข้อเสนอแนะในกำรปรับแก้ไข/เพ่ิมเติมเอกสำรอ้ำงอิงประกอบหลักฐำนของตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ 
       เพ่ือประโยชน์ต่อกำรประเมินควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ในตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ ของ 
วทร.ฯ ให้มีควำมเป็นพลวัตร ควรรวบรวมข้อมูล SAR  ของหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้องมำเป็นเอกสำรหลักฐำน
ประกอบให้ครบถ้วน จะน่ำเชื่อถือและมีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น      

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย ภำยนอกสถำนศึกษำ 
(๑) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
(๒) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 



๗๕ 

 

(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 วทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ ดังนี้ 
  (๑)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรจัดหำแหล่งกำรเรียนรู้
ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม ส ำหรับนักศึกษำ ในระหว่ำงกำรไปดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศตำมภำค   
ต่ำง ๆ ประกอบด้วย สักกำระพระพุทธชินรำช วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร จว.พิษณุโลก พระธำตุ  
จอมกิตติ จว.เชียงรำย พระธำตุล ำปำงหลวง จว.ล ำปำง สักกำระพระธำตุขำมแก่น จว.ขอนแก่น  พระธำตุพนม   
จว.นครพนม ทัศนศึกษำปรำสำทเขำพนมรุ้ง จว.บุรีรัมย์ วัดพระบรมธำตุไชยำวรวิหำร เยี่ยมชมสวนโมกขพลำรำม            
จว.สุรำษฎร์ธำนี และทอดผ้ำป่ำสำมัคคี วัดเขตอุดมศักดิ์วนำรำม จว.ชุมพร เป็นต้น 
  (๒)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พบว่ำ วทร.ฯ มีกำร
จัดหำแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ส ำหรับนักศึกษำ ในระหว่ำง
กำรไปดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศตำมภำคต่ำง ๆ ประกอบด้วย รับฟังบรรยำยสรุป สถำนีผลิตน้ ำมันดิบ 
แหล่งน้ ำมันสิริกิติ์ของ บมจ.ปตท.สผ. จว.ก ำแพงเพชร ศูนย์ควบคุมวิทยุกำรบินแห่งประเทศไทย จว.เชียงใหม่ 
โรงผลิตน้ ำมหำสวัสดิ์ กำรประปำนครหลวง กทม. และกรมเจ้ำท่ำ เป็นต้น 
  (๓)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรจัดหำแหล่งกำรเรียนรู้ 
ทำงด้ำนกำรเมือง กำรปกครอง เศรษฐกิจ ส ำหรับนักศึกษำ ในระหว่ำงกำรไปดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศตำม
ภำคต่ำง ๆ ประกอบด้วย รับฟังบรรยำยสรุป หอกำรค้ำจังหวัดพิษณุโลก บทบำทหน้ำที่ของท่ำเรือเชียงแสน 
และกำรบริหำรจัดกำรท่ำเรือ ปริมำณสินค้ำผ่ำนเข้ำ - ออก ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเชียงรำย ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ สภำพเศรษฐกิจและกำรค้ำบริเวณชำยแดนจังหวัดมุกดำหำร แนวทำงกำรพัฒนำ
จังหวัดสงขลำ กำรบริหำรจัดกำรท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ โครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซฯ และกำรใช้ก๊ำซฯ ในประเทศ
ไทย เป็นต้น 
  (๔)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรจัดหำแหล่ง
กำรเรียนรู้ด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ ส ำหรับนักศึกษำ ในระหว่ำงกำรไปดูกิจกำรและศึกษำ
ภูมิประเทศตำมภำคต่ำง ๆ ประกอบด้วย ศึกษำภูมิประเทศ อุทยำนแห่งชำติเขำพระวิหำร และผำมออีแดง    
จว.ศรีสะเกษ และเยี่ยมชมสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จว.บุรีรัมย์ เป็นต้น 
  (๕)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรจัดหำแหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำร
ทหำร ในระหว่ำงกำรไปดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศตำมภำคต่ำง ๆ ประกอบด้วย รับฟังบรรยำยสรุปหน่วยทหำร
ในพ้ืนที่ภำคเหนือ ได้แก่ ทภ.๓ และนรข.เขตเชียงรำย หน่วยทหำรในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  
ทภ.๒ กองบิน ๑ กองก ำลังสุรศักดิ์มนตรี และ นรข.เขตหนองคำย หน่วยทหำรในพ้ืนที่ภำคใต้ ได้แก่ ทรภ.๒ 
ฉก.นย.ทร. ทรภ.๓ ฐท.พง. ศปชล.ทพ.ระนอง และเยี่ยมชม ร.ล.สำยบุรี หน่วยทหำรในพ้ืนที่ภำคตะวันออก 



๗๖ 

 

ได้แก่ กปช.จต. กร. นย. ฐท.สส. ทรภ.๑ สอ.รฝ. และเยี่ยมชม  ร.ล.กระบุรี ร.ล.กระบี่ และหน่วยทหำรในพ้ืนที่ 
กทม. ได้แก่ ทอ. และ ศปก.ทร. เป็นต้น 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 

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 วทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร จ ำนวน ๒๑ โครงกำร/
กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๑ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๔  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริม
วิชำกำร จ ำนวน ๖๖ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๐๗ โครงกำร/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๖๘ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมวิชำกำร ๒๖ ๑๙ ๒๑ ๖๖ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๔๒ ๓๔ ๓๑ ๑๐๗ 
ร้อยละ ๖๑.๙๐ ๕๕.๘๘ ๖๗.๗๔ ๖๑.๖๘ 
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 วทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๖ โครงกำร/
กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๑ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๕  
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม จ ำนวน ๒๗ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๐๗ โครงกำร/ 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๓ 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  ๑๑ ๑๐ ๖ ๒๗ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๔๒ ๓๔ ๓๑ ๑๐๗ 
ร้อยละ ๒๖.๑๙ ๒๙.๔๑ ๑๙.๓๕ ๒๕.๒๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๙ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ จ ำนวน ๔ โครงกำร/
กิจกรรมจำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ๓๑ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๙๐ รำยละเอียดตำม
ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 

และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ  
จ ำนวน ๑๔ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด ๑๐๗ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๑๓.๐๘ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๙ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ป ี
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมสุขภำพ  ๕ ๕ ๔ ๑๔ 
จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๔๒ ๓๔ ๓๑ ๑๐๗ 
ร้อยละ ๑๑.๙๐ ๑๔.๗๑ ๑๒.๙๐ ๑๓.๐๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
 
 
 



๗๘ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
 
 

(A) 

ผลประเมิน (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 
ใหทันสมัยและเปนไปตำม
นโยบำยดำนกำรศึกษำ ทร./
กห. 

๓     ๕ ใน ๕   ๕ ๑๕ 
     ๕ ข้อ      

๖.๒ ประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจดักำรด้ำนอำจำรย์   

๓     ๕ ใน ๕   ๕ ๑๕ 
     ๕ ข้อ      

๖.๓ รอยละของรำยวิชำที่ม ี  --------------เว้นกำรประเมิน--------------- 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่
หลำกหลำยและเนนผูเรียน 
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
หลำกหลำยภำยนอก
สถำนศึกษำ 

๓     ๕ ใน ๕   ๕ ๑๕ 
     ๕ ข้อ      

๖.๗ รอยละของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมดำนกำร 
สงเสริมวิชำกำร 

๒ ๒๖ ๖๑.๙๐ ๑๙ ๕๕.๘๘ ๒๑ ๖๗.๗๔ ๖๖ ๖๑.๖๘ ๕ ๑๐ 
 ๔๒  ๓๔  ๓๑  ๑๐๗    

๖.๘ รอยละของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมดำนกำร 
สงเสริมคณุธรรม จริยธรรม 

๑ ๑๑ ๒๖.๑๙ ๑๐ ๒๙.๔๑ ๖ ๑๙.๓๕ ๒๗ ๒๕.๒๓ ๕ ๕ 
 ๔๒  ๓๔  ๓๑  ๑๐๗    

๖.๙ รอยละของจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมดำนกำร 
สงเสริมสุขภำพ 

๑ ๕ ๑๑.๙๐ ๕ ๑๔.๗๑ ๔ ๑๒.๙๐ ๑๔ ๑๓.๐๘ ๕ ๕ 
 ๔๒  ๓๔  ๓๑  ๑๐๗    

รวม ๑๖          ๘๐ 
ผลประเมิน ม.๖           ๕.๐๐ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. วทร.ฯ มีกำรบริหำรหลักสูตรตำมหลักวิชำกำร เปนไปตำมนโยบำยกำรพัฒนำก ำลังพลนำยทหำร
สัญญำบัตรของ ทร./กห. มุ่งเน้นกำรสร้ำงนักคิด นักบริหำร และนักยุทธศำสตร์ (สอดคล้องกับจุดมุ่งหมำยของ
หลักสูตร วทร.) และมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตรงตำมหลักสูตรที่ ทร.อนุมัติ มีควำมหลำกหลำย เน้นผู้เรียน



๗๙ 

 

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 
 ๔. วทร.ฯ และหน่วยสนับสนุนต่ำง ๆ มีควำมพร้อมที่จะสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้ในสำยงำนที่
ตนเองเกี่ยวข้อง เอ้ืออ ำนวยให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของกำร
จัดกำรศึกษำระดับสูงของ ทร. 
 ๕. มีกิจกรรมที่พัฒนำผู้เรียนที่หลำกหลำย โดยเฉพำะกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศตำมภำคต่ำง ๆ
และต่ำงประเทศ ท ำให้ผู้เรียนได้รับควำมรู้และประสบกำรณ์เพ่ิมนอกเหนือจำกกำรเรียนในห้องเรียน 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
๑. กำรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงประกอบผลด ำเนินงำนในมำตรฐำนที่ ๖ฯ ยังไม่ครบถ้วนและไม่สอดคล้อง

ตำมที่ระบุไว้ใน SAR เช่น ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ และตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕  
๒. นักศึกษำไม่ได้เข้ำประเมินในระบบออนไลน์เกี่ยวกับกำรประเมินกำรให้บริกำรและกำรใช้ทรัพยำกร

กำรเรียนรู้ ตำมท่ีก ำหนดไว้ในตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ เช่น กำรประเมินกำรใช้บริกำรระบบ
สำรสนเทศและกำรให้บริกำรโสตทัศน์ของ กบศ.ฯ และกำรประเมินกำรให้บริกำรกำรจัดเลี้ยงของ กอง สน.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 ำหรับใช้
ในกำรคัดเลือกอำจำรย์ 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) 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๖ฯ) 

ตำรำงสรปุผลแหลง่กำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำยภำยนอกสถำนศึกษำของ วทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 

ที ่
 

กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทของ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑. สักกำระพระพุทธชินรำช  

วัดพระศรีรัตนมหำธำตุวรมหำวิหำร 
วทร.๔๗ ๑๕ ธ.ค.๕๗ จว.พิษณุโลก      

๒. สักกำระพระธำตจุอมกิตติ  วทร.๔๗ ๑๗ ธ.ค.๕๗ จว.เชียงรำย      
๓. สักกำระพระธำตลุ ำปำงหลวง  วทร.๔๗ ๒๐ ธ.ค.๕๗ จว.ล ำปำง      
๔. สักกำระพระธำตุขำมแก่น  วทร.๔๗ ๒๗ ม.ค.๕๘ จว.ขอนแก่น        
๕. สักกำระพระธำตุพนม  วทร.๔๗ ๒๙ ม.ค.๕๘ จว.นครพนม      
๖. ทัศนศึกษำ ปรำสำทเขำพนมรุ้ง วทร.๔๗ ๓๑ ม.ค.๕๘ จว.บุรีรัมย ์      
๗. สักกำระพระบรมสำรีริกธำตุ วัดพระบรม

ธำตุไชยำวรวิหำร และเยีย่มชมสวนโมก
ขพลำรำม  

วทร.๔๗ ๒๗ เม.ย.๕๘ จว.สุรำษฎร์ธำน ี      

๘. ทอดผ้ำป่ำสำมัคคี วัดเขตอุดมศักดิ์วนำรำม วทร.๔๗ ๒ พ.ค.๕๘ จว.สุรำษฎร์ธำน ี      
๙. รับฟังบรรยำยสรุป สถำนีผลติน้ ำมนัดิบ 

แหล่งน้ ำมันสิริกิติ์ของ บมจ.ปตท.สผ. 
วทร.๔๗ ๑๕ ธ.ค.๕๗ จว.ก ำแพงเพชร      

๑๐. รับฟังบรรยำยสรุป ศูนย์ควบคุมวิทยุ 
กำรบินแห่งประเทศไทย  

วทร.๔๗ ๑๙ ธ.ค.๕๗ จว.เชียงใหม่      

๑๑. รับฟังบรรยำยสรุป โรงผลิตน้ ำมหำสวัสดิ์ 
กำรประปำนครหลวง 

วทร.๔๗ ๘ มิ.ย.๕๘ กทม.      

๑๒. รับฟังบรรยำยสรุป กรมเจ้ำท่ำ วทร.๔๗ ๓๑ ส.ค.๕๘ กทม.      
๑๓. รับฟังบรรยำยสรุป หอกำรค้ำจังหวัด 

พิษณุโลก  
วทร.๔๗ ๑๖ ธ.ค.๕๗ จว.พิษณุโลก      

๑๔. รับฟังบรรยำยสรุป บทบำทหน้ำท่ีของ
ท่ำเรือเชียงแสน และกำรบริหำรจัดกำร
ท่ำเรือ ปริมำณสินค้ำผ่ำนเข้ำ - ออก 

วทร.๔๗ ๑๗ ธ.ค.๕๗ จว.เชียงรำย      

๑๕. รับฟังบรรยำยสรุป ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดเชียงรำย 

วทร.๔๗ ๑๘ ธ.ค.๕๗ จว.เชียงรำย      

๑๖. รับฟังบรรยำยสรุป ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
จังหวัดเชียงใหม่ 

วทร.๔๗ ๑๙ ธ.ค.๕๗ จว.เชียงใหม่      

๑๗. รับฟังบรรยำยสรุป สภำพเศรษฐกจิและ
กำรค้ำบรเิวณชำยแดน จังหวัดมุกดำหำร 

วทร.๔๗ ๒๙ ม.ค.๕๘ จว.มุกดำหำร      

๑๘. รับฟังบรรยำยสรุป แนวทำงกำรพัฒนำ
จังหวัดสงขลำ  

วทร.๔๗ ๒๘ เม.ย.๕๘ จว.สงขลำ      

๑๙. รับฟังบรรยำยสรุป กำรบรหิำรจดักำรท่อ
ส่งก๊ำซธรรมชำติ โครงข่ำยระบบท่อส่ง
ก๊ำซฯ และกำรใช้ก๊ำซฯ ในประเทศไทย 

วทร.๔๗ ๒๙ มิ.ย.๕๘ บริษัท ปตท.
จ ำกัด (มหำชน) 
จว.ชลบุร ี

     

๒๐. ศึกษำภูมิประเทศ อุทยำนแห่งชำติ 
เขำพระวิหำร และผำมออีแดง 

วทร.๔๗ ๓๐ ม.ค.๕๘ จว.ศรีสะเกษ      

 



๘๑ 

 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๖ฯ 
(ข้อมูลประกอบผลประเมินตัวบง่ชี้ที่ ๖.๖ฯ) 

ตำรำงสรปุผลแหลง่กำรเรียนรู้ทีห่ลำกหลำยภำยนอกสถำนศึกษำของ วทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 
 

ที ่
 

กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทของ 
แหล่งกำรเรียนรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๒๑. เยี่ยมชม สโมสรฟุตบอลบรุีรัมย์ ยูไนเต็ด วทร.๔๗ ๓๑ ม.ค.๕๘ จว.บุรีรัมย ์      
๒๒. รับฟังบรรยำยสรุป หน่วยทหำรในพื้นที่

ภำคเหนือ ได้แก่ ทภ.๓ และ  
นรข.เขตเชียงรำย 

วทร.๔๗ ๑๖ - ๑๗ 
ธ.ค.๕๗ 

จว.พิษณุโลก 
จว.เชียงรำย 

     

๒๓. รับฟังบรรยำยสรุป หน่วยทหำรในพื้นที่
ภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ ได้แก่ ทภ.๒ 
กองบิน ๑ กองก ำลังสุรศักดิ์มนตรี และ  
นรข.เขตหนองคำย 

วทร.๔๗ ๒๘ - ๒๙  
ม.ค.๕๘ 

จว.นครรำชสีมำ
จว.อุดรธำนี 
จว.หนองคำย 

     

๒๔. รับฟังบรรยำยสรุป หน่วยทหำรในพื้นที่
ภำคใต้ ได้แก่ ทรภ.๒ ฉก.นย.ทร. ทรภ.๓ 
ฐท.พง. ศปชล.ทพ.ระนอง และเยี่ยมชม 
ร.ล.สำยบุรี 

วทร.๔๗ ๒๘ เม.ย. - 
๑ พ.ค.๕๘ 

จว.สุรำษฎร์ธำน ี
จว.สงขลำ 
จว.พังงำ 

     

๒๕. รับฟังบรรยำยสรุป หน่วยทหำรในพื้นที่
ภำคตะวันออก ได้แก่ กปช.จต. กร. นย. 
ฐท.สส. ทรภ.๑ สอ.รฝ. และเยี่ยมชม 
 ร.ล.กระบรุี ร.ล.กระบี ่

วทร.๔๗ ๓๐ มิ.ย. - 
๒ ก.ค.๕๘ 
 

จว.จันทบุร ี
จว.ชลบุร ี

     

๒๖. หน่วยทหำรในพื้นที่ กทม. ได้แก่ ทอ. และ 
ศปก.ทร. 

วทร.๔๗ ๒๔ และ ๒๘
ส.ค.๕๘ 

กทม.      

 รวมทั้งหมด ๒๖ กิจกรรม   รวม ๘ ๔ ๗ ๒ ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

 

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

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ วทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 

ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๑. ฟังบรรยำยสรุป สถำนีผลิตน้ ำมันดบิ 

แหล่งน้ ำมันสิริกิติ์  
วทร.๔๗ ๑๕ ธ.ค.๕๗ จว.ก ำแพงเพชร    

๒. รับฟังบรรยำยสรุป ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำจังหวัดเชียงรำย 

วทร.๔๗ ๑๘ ธ.ค.๕๗ จว.เชียงรำย    

๓. รับฟังบรรยำยสรุป ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำจังหวัดเชียงใหม่ 

วทร.๔๗ ๑๙ ธ.ค.๕๗ จว.เชียงใหม ่    

๔. รับฟังบรรยำยสรุป ศูนย์ควบคุมวิทยุ 
กำรบินแห่งประเทศไทย  

วทร.๔๗ ๑๙ ธ.ค.๕๗ จว.เชียงใหม่    

๕. รับฟังบรรยำยสรุป ทรภ.๒ และ ฉก.นย. วทร.๔๗ ๒๘ เม.ย.๕๘ จว.สงขลำ    
๖. รับฟังบรรยำยสรุป ทรภ.๓ ฐท.พง.ทรภ.

๓ และ ศปชล.ทพ.ระนอง 
วทร.๔๗ ๓๐ เม.ย.๕๘ จว.พังงำ    

๗. รับฟังบรรยำยสรุป กำรบรหิำรจดักำร
ท่อส่งก๊ำซธรรมชำติ โครงข่ำยระบบท่อ
ส่งก๊ำซฯ และกำรใช้ก๊ำซฯ ในประเทศ
ไทย 

วทร.๔๗ ๒๙ มิ.ย.๕๘ บริษัท ปตท.
จ ำกัด (มหำชน) 
จว.ชลบุร ี

   

๘. รับฟังบรรยำยสรุป กปช.จต. กร. นย. 
ฐท.สส. ทรภ.๑ สอ.รฝ. และเยี่ยมชม 
 ร.ล.กระบรุี ร.ล.กระบี ่

วทร.๔๗ ๓๐ มิ.ย. - 
๒ ก.ค.๕๘ 
 

จว.จันทบุร ี
จว.ชลบุร ี

   

๙. รับฟังบรรยำยสรุป โรงกลั้นน้ ำมัน 
ไทยออย์  

วทร.๔๗ ๓ ก.ค.๕๘ จ.ชลบุร ี    

๑๐. รับฟังบรรยำยสรุป กองบิน ๑ วทร.๔๗ ๒๖ ม.ค.๕๘ จว.นครรำชสีมำ    
๑๑. ฟังบรรยำยสรุป เขื่อนอุบลรัตน์  วทร.๔๗ ๒๗ ม.ค.๕๘ จว.ขอนแก่น    
๑๒. ฟังบรรยำยสรุป สภำพเศรษฐกิจและ

กำรค้ำบรเิวณชำยแดน จังหวัด
มุกดำหำร  

วทร.๔๗ ๒๙ ม.ค.๕๘ จว.มุกดำหำร    

๑๓. ดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ  
ณ ต่ำงประเทศ 

วทร.๔๗ ๓ - ๑๓  
มี.ค.๕๘ 

สหรำชอำณำ 
จักรเดนมำร์ก 
รำชอำณำจักร
นอร์เวย์ 
รำชอำณำจักร
สวีเดน 

   

๑๔. ดูกิจกำรและเยี่ยมชม ทอ. วทร.๔๗ ๒๔ ส.ค.๕๘ บก.ทอ.    
๑๕. ดูกิจกำรและเยี่ยมชม ศปก.ทร. วทร.๔๗ ๒๘ ส.ค.๕๘ ศปก.ทร.    
๑๖. ปฐมนิเทศนักศึกษำ วทร. วทร.๔๗ ๑๖ พ.ย.๕๗ วทร.ฯ    
๑๗. สังเกตกำรณ์ปฏิบัติงำนในทะเล 

บนเรือหลวง  
วทร.๔๗ ๒ ก.ค.๕๘ ร.ล.กระบุรี และ  

ร.ล.กระบี ่
   



๘๓ 

 

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

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ วทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ (ต่อ) 
ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๑๘. ฟังบรรยำยพิเศษ กำรพัฒนำกองทัพ

และก ำลังพลของ ทร. 
วทร.๔๗ ๒๖ มิ.ย.๕๘ ห้องประชุม 

บริพัตร 
   

๑๙. ฟังบรรยำยพิเศษ ASEAN’S  
SECURITY CHALLENGES 

วทร.๔๗ ๒๖ ก.พ.๕๘ ห้องประชุม 
บริพัตร 

   

๒๐. ฟังบรรยำยพิเศษ กำรพัฒนำก ำลังรบ
ทำงเรือภำยใตส้ถำนกำรณ์โลก 

วทร.๔๗ ๒๐ ก.พ.๕๘ ห้องประชุม 
บริพัตร 

   

๒๑. ฟังบรรยำยพิเศษ กำรเปลี่ยนแปลง
รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นกับทิศทำง
นโยบำยดำ้นควำมมั่นคงในภูมิภำค 

วทร.๔๗ ๒๖ ก.พ.๕๘ ห้องประชุม 
บริพัตร 

   

๒๒. ร่วมกิจกรรมพิธีถวำยรำชสดุดี และถวำย
พระพร พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัว 
เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ 

วทร.๔๗ ๔ ธ.ค.๕๗ ช้ัน ๑ อำคำร 
สรส.ฯ 

   

๒๓. ฟังบรรยำยคุณธรรมและจริยธรรม
ส ำหรับผู้บริหำร : ค ำสอนของพ่อ  
โดย พล.ร.อ.ส ำเภำ พลธร 

วทร.๔๗ ๒ ธ.ค.๕๗ ห้องบริพัตร
อำคำร สรส.ฯ 

   

๒๔. ฟังบรรยำยคณุธรรมตำมรอยเบื้อง 
พระยุคลบำท โดย ม.ล.ปนดัดำ ดศิกุล 

วทร.๔๗ ๕ ส.ค.๕๘ ห้องบริพัตร
อำคำร สรส.ฯ 

   

๒๕. กิจกรรมทอดผ้ำป่ำสำมัคคี  
วัดเขตอุดมศักดิ์วนำรำม   

วทร.๔๗ ๒ พ.ค.๕๘ จว.ชุมพร    

๒๖. ภำวะผู้น ำ ได้แก่ กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรนักศึกษำ และกำรแต่งตั้ง 
หน.ช้ัน และ ผช.หน.ช้ัน 

วทร.๔๗ ทุกเดือน วทร.ฯ    

๒๗. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในพื้นที่ ยศ.ทร. วทร.๔๗ ๑๖ พ.ย.๕๗ ยศ.ทร.    
๒๘. วิทยำลัยกำรทัพสัมพันธ์ วทร.๔๗ ๔ - ๖ ก.พ.

๕๘ และ  
๑๓ - ๑๕ 
ก.ค.๕๘ 

ครั้งท่ี ๑ 
หอประชุม ทร. 
ครั้งท่ี ๒ สนำม
กีฬำ วทอ. 

   

๒๙. กิจกรรมทดสอบสมรรถภำพทำงกำย วทร.๔๗ พ.ย.๕๗ ณ ห้องโถง 
อำคำร สรส. 

   

๓๐. กิจกรรมกำรจัดกอล์ฟกำรกุศล วทร.๔๗ ธ.ค.๕๗     
๓๑. กิจกรรมแข่งขันกอล์ฟในระหว่ำงกำร 

ดูกิจกำรฯ ตำมสถำนท่ีไปดูกจิกำรฯ  
วทร.๔๗ ๑๖ ธ.ค.๕๗ 

- ๒ ก.ค.๕๘ 
ภำคเหนือ 
ภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
ภำคใต้ 
ภำคตะวันออก 

   

 รวมทั้งหมด ๓๑ กิจกรรม 
 

   ๒๑ 
กิจกรรม 

๖ 
กิจกรรรม 

๔
กิจกรรม 



๘๔ 

 

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

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ วทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 

ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๑. ฟังบรรยำยสรุป เหมืองแม่เมำะ 

นรข.เขตเชียงรำย หอกำรค้ำจังหวัด 
เชียงรำย  

วทร.๔๖ ๑๕ - ๒๐ 
ธ.ค.๕๖ 

จว.ล ำปำง  
จว.เชียงรำย 

   

๒. ฟังบรรยำยสรุป กองบิน ๗ และ 
โครงกำรพัฒนำลุ่มน้ ำปำกพนัง  

วทร.๔๖ ๒๖ - ๓๑ 
ม.ค.๕๗ 

จว.สุรำษฎร์ธำนี  
จว.นครศร ี
ธรรมรำช 

   

๓. ฟังบรรยำยสรุปโรงกลั่นน้ ำมัน 
ไทยออยล์ กร. นย. สอ.รฝ.  
ทรภ.๑ และหอกำรค้ำจังหวัดจันทบุรี  

วทร.๔๖ ๒๐ - ๒๓ 
พ.ค.๕๗ 

จว.ชลบุรี  
จว.จันทบุรี 

   

๔. ฟังบรรยำยสรุป จังหวัดขอนแก่น  
บริษัทขอนแก่นบริวเวอร์รี และ 
นรข.เขตหนองคำย 

วทร.๔๖ ๑๘ - ๒๑ 
ส.ค.๕๗ 

จว.ขอนแก่น  
จว.หนองคำย 

   

๕. ดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ  
ณ ต่ำงประเทศ 

วทร.๔๖ ๒๖ มี.ค. -  
๕ เม.ย.๕๗ 

สำธำรณรัฐ
โปแลนด์ 
สำธำรณรัฐเช็ก 
สำธำรณรัฐ
ออสเตรีย 

   

๖. ดูกิจกำรและเยี่ยมชม ทอ.  วทร.๔๖ ๒๐ มิ.ย.๕๗ บก.ทอ.    
๗. ดูกิจกำรและเยี่ยมชม ศปก.ทร.  วทร.๔๖ ๒๖ ส.ค.๕๗ ศปก.ทร.    
๘. วิทยำลัยกำรทัพสัมพันธ์   วทร.๔๖ ๒ ก.ค.๕๗ หอประชุม ทร.    
๙. สังเกตกำรณ์ปฏิบัติงำนในทะเล 

บนเรือหลวง  
วทร.๔๖ ๑๕ ม.ค.๕๗ ร.ล.กระบี ่    

๑๐. ดูกิจกำรและเยี่ยมชม กำรท่ำเรือ
กรุงเทพ  

วทร.๔๖ ๒๕ เม.ย.๕๗ ท่ำเรือกรุงเทพ    

๑๑. ดูกิจกำรและเยี่ยมชม กำรประปำ 
นครหลวง  

วทร.๔๖ ๙ ก.ย.๕๗ กำรประปำนคร
หลวง 

   

๑๒. ดูงำนแสดงยุทโธปกรณเ์ทคโนโลย ี
ด้ำนกำรทหำร  
 

วทร.๔๖ ๕ พ.ย.๕๖ ศูนย์แสดงสินค้ำ 
และกำรประชุม 
อิมแพ็ค  
เมืองทองธำนี 

   

๑๓. ดูกิจกำรและเยี่ยมชม กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศ  
 

วทร.๔๖ ๒๒ พ.ย.๕๖ กระทรวง 
กำรต่ำงประเทศ 

   

๑๔. กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ทหำร และ 
ร่วมฟังกำรแถลงยุทธศำสตร์ชำติ  
และยุทธศำสตร์ทหำร  

วทร.๔๖ ๗ ม.ค.๕๗ ห้องประชุม 
วสท.สปท. 

   



๘๕ 

 

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

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ วทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๑๕. ฟังบรรยำยพิเศษ กำรถ่ำยทอดควำมคิด

สู่บทควำมทำงวิชำกำร 
วทร.๔๖ ๒๕ ธ.ค.๕๖ ห้องประชุม

บริพัตร 
   

๑๖. ฟังบรรยำยพิเศษ กำรจัดกำร
ผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล 
ของประเทศไทย 

วทร.๔๖ ๖ ม.ค.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๑๗ ฟังบรรยำยพิเศษ วิสัยทัศน์ และ
แนวทำงกำรพัฒนำกองทัพเรือ 

วทร.๔๖ ๔ ก.พ.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๑๘. ฟังบรรยำยพิเศษ กำรพัฒนำระบบ
รำชกำรของ ทร. ในอนำคต 

วทร.๔๖ ๒๐ ก.พ.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๑๙. ฟังบรรยำยพิเศษ Ocean Peace 
Keeping and New Rules for 
Maritime Force 

วทร.๔๖ ๗ มิ.ย.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๒๐. ปฐมนิเทศนักศึกษำ วทร.  วทร.๔๖ ๒๙ ต.ค. -  
๑ พ.ย.๕๖  

จว.กำญจนบุรี    

๒๑. เวลำผูบ้ังคับบัญชำ  วทร.๔๖ ทุกเดือน ห้องเรียน วทร.    
๒๒. ภำวะผู้น ำ ได้แก่ กำรแต่งตั้ง

คณะกรรมกำรนักศึกษำ และ 
กำรแต่งตั้ง หน.ช้ัน และ ผช.หน.ช้ัน 

วทร.๔๖ ทุกเดือน วทร.ฯ    

๒๓. พิธีสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธ์ิในพื้นที่ ยศ.ทร. 
(บก.ยศ.ทร. และอำคำร สรส.)  
 

วทร.๔๖ ๑๖ ต.ค.๕๖ ยศ.ทร.    

๒๔. พิธีถวำยรำชสดุดี และถวำยพระพร 
เนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  

 ๔ ธ.ค.๕๖ ห้องโถงช้ัน ๑ 
อำคำร สรส. 

   

๒๕. มอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กีฬำ 
โรงเรียนบ้ำนสบรวก  

วทร.๔๖ ๑๗ ธ.ค.๕๖ จว.เชียงใหม ่    

๒๖. มอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กีฬำ 
โรงเรียนสงขลำพัฒนำปญัญำ  

วทร.๔๖ ๒๙ ม.ค.๕๗ จว.สงชลำ    

๒๗. มอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กีฬำ 
โรงเรียนบ้ำนป่ำสัก  

วทร.๔๖ ๒๐ ส.ค.๕๗ จว.หนองคำย    

๒๘. ฟังบรรยำยพิเศษ คณุธรรมและ
จริยธรรมส ำหรับผู้บรหิำร ค ำสอน 
ของพ่อ 

วทร.๔๖ ๓ ธ.ค.๕๖ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๒๙. ฟังบรรยำยพิเศษ คณุธรรมและ
จริยธรรม ส ำหรับผู้บริหำรยุคใหม่ 

วทร.๔๖ ๑๐ ก.ย.๕๗ ห้องประชุม
บริพัตร 

   

๓๐. กิจกรรมตรวจสุขภำพนักศึกษำ วทร.๔๖ ๒๔ พ.ย.๕๖ อคำร สรส.ช้ัน ๑    



๘๖ 

 

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

ตำรำงสรปุผลจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนของ วทร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรม หลักสูตร วดป. สถำนที่ ประเภทโครงกำร/กิจกรรม 
     ตบช.

๖.๗ 
ตบช.
๖.๘ 

ตบช.
๖.๙ 

     วิชำกำร คุณธรรม สุขภำพ 
๓๑. กิจกรรมทดสอบรำ่งกำยนักศึกษำ วทร.๔๖ ๒๗ พ.ย.๕๖ 

และ ๒๗ 
ส.ค.๕๗ 

ห้องโถงช้ัน ๑ 
อำคำร สรส. 

   

๓๒. กิจกรรมจดักอล์ฟกำรกุศล วทร.๔๖ ๑๖ ก.ค.๕๗
และ ๒๖ 
ส.ค.๕๗ 

สนำมกอล์ฟ 
ยูนิแลนด ์
จว.นครปฐม 

   

๓๓. กิจกรรมกีฬำสัมพันธ์ วิทยำลัยกำรทัพ วทร.๔๖ ๖ ก.พ.๕๗ 
และ ๓ ก.ค.
๕๗ 

สำมกีฬำ ทอ.    

๓๔. กิจกรรมกอล์ฟระหวำ่งดูงำน วทร.๔๖ ๑๗ ธ.ค.๕๖ 
- ๒๐ ส.ค.
๕๗ 

ภำคเหนือ 
ภำคใต้ 
ภำคตะวันออก
ภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

   

 รวมทั้งหมด ๓๔ กิจกรรม    ๑๙  
กิจกรรม 

๑๐ 
กิจกรรรม 

๕ 
กิจกรรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๗ 

 

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)  สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร 
(๗)  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ที่เป็นรำยงำน
ประเมินคุณภำพ และมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จนถึง ทร. และกองทัพ 
(๘)   มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำ และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
(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 วทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๙ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๙ ข้อ ดังนี้ 
  (๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน พบว่ำ ในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับ
สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ที่จัดท ำโดย กปภ.ยศ.ทร. นั้น มีวิธีกำรปฏิบัติในกำรจัดประกัน
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือให้สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง คือ วทร.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ รร.ชต.ฯ และหน่วย
สนับสนุนที่เกี่ยวข้อง คือ ฝวก.ฯ ศยร.ฯ กบศ.ฯ  กหส.ฯ และ กอง สน.ฯ น ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงด ำเนินงำน 
และท่ีได้มีกำรประชุมทบทวนและพิจำรณำควำมเหมำะสม มำตรฐำน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ประเมิน ในคู่มือฯ ดังกล่ำว 
เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๗ ให้มีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำและ วทร.ฯ ยิ่งขึ้น โดยได้รับกำร
อนุมัติจำก จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๗ พ.ย.๕๗ 
     (๒)  มีหน่วยงำน คณะกรรมกำร และบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของสถำบัน พบว่ำ ยศ.ทร.  
มี กปภ.ยศ.ทร. เป็นหน่วยก ำกับ ดูแล กำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง โดยมี จก.ยศ.ทร. เป็นประธำนคณะกรรมกำรฯ       
ผบ.วทร.ฯ เป็นกรรมกำรฯ และมีข้ำรำชกำร วทร.ฯ จ ำนวนหนึ่งร่วมเป็นคณะอนุกรรมกำรควบคุมคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำของ วทร.ฯ ตำมค ำสั่ง ยศ.ทร. (เฉพำะ) ที่ ๗๓/๒๕๕๓ ลง ๕ ก.พ.๕๓ เรื่อง กำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง 



๘๘ 

 

 (๓)  มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำบันให้กำรสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ พบว่ำ วทร.ฯ ด ำเนินกำร     
ในกำรจัดท ำประกันคุณภำพกำรศึกษำของ วทร.ฯ ได้มีกำรแบ่งมอบงำนให้ นขต.วทร.ฯ จ ำนวน ๓ หน่วย คือ 
บก.วทร.ฯ กปค.วทร.ฯ และ กศษ.วทร.ฯ โดย บก.วทร.ฯ รับผิดชอบมำตรฐำนที่ ๓ กำรบริกำรทำงวิชำกำร    
มำตรฐำนที่ ๕  กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน มำตรฐำนที่ ๗ กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน 
และรวบรวมข้อมูลจำกทุกหน่วยด ำเนินกำรจัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report) ของ วทร.ฯ  กปค.วทร.ฯ รับผิดชอบมำตรฐำนที่ ๑ คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ที ่๑.๓ มำตรฐำน
ที่ ๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  มำตรฐำนที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำร
พัฒนำสถำบัน ตัวบ่งชี้ที ่๕.๑ (เกณฑ์ท่ี ๒ ที่ ๓ และที่ ๔) ตัวบ่งชี้ที ่๕.๔ (เกณฑ์ท่ี ๒ ที ่๓ ที่ ๔ และที ่๕) มำตรฐำน
ที่ ๖ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๖ - ๖.๙ มำตรฐำนที่ ๗ กำรประกันและพัฒนำ
คุณภำพภำยใน ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ และกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม และ กศษ.วทร.ฯ รับผิดชอบมำตรฐำนที่ ๑ 
คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ มำตรฐำนที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ (เกณฑ์ที่ ๒     
ที่ ๓ และที่ ๔)  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ (เกณฑ์ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕) มำตรฐำนที่ ๖ กำรบริหำรหลักสูตร และกำรเรียน
กำรสอน และกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ซึ่งบุคลำกรทุกระดับใน วทร.ฯ ให้กำรสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำร
ด ำเนินกำรเป็นอย่ำงดี 
  (๔)  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ พบว่ำ วทร.ฯ ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำตำมคู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง รอบสำม ที่ได้มีกำรปรับทบทวนใหม่ให้สอดคล้องตำมบริบท
ของสถำนศึกษำและได้รับอนุมัติโดย จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๗ พ.ย.๕๗ โดยกรอบกำรประเมินมีทั้งหมด ๘ มำตรฐำน 
๓๐ ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก ๑๐๖ คะแนน  สำมำรถจ ำแนกเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐำน ๓๐ ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก ๘๖ 
คะแนน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๒ ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก ๑๐ คะแนน และกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ๑ ตัวบ่งชี้ 
น้ ำหนัก ๑๐ คะแนน และมีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ด้ำนกำรศึกษำประจ ำปี ตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ก ำหนด 
  (๕)  มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำร
เป็นประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง  
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ บรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรน ำ
ระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรเป็นประจ ำ โดยจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ของ วทร.ฯ ตำรำงแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ โดยมีกำรตรวจสอบ วิเครำะห์ข้อมูล และประเมินผลกำรด ำเนินงำน เมื่อสิ้นปี
กำรศึกษำได้จัดท ำเป็นรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ที่ก ำหนด โดยให้แต่ละกองด ำเนินกำร
ตำมตัวบ่งชี้ที่ตนรับผิดชอบ และได้น ำผลกำรประเมินตนเอง ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ น ำผลสรุปปัญหำข้อขัดข้อง
และข้อเสนอแนะจำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง และ
คณะอนุกรรมกำรควบคุมคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ ร่วมกับรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยใน วทร.ฯ ประจ ำปี งป.๕๗ มำปรับปรุงเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์และ       
มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
  (๖) สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร พบว่ำ วทร.ฯ ก ำหนดให้
มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และจัดส่งผู้แทนเข้ำรับฟังกำรบรรยำยที่ กปภ.ฯ จัด
บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์กำรประเมิน เพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ         
ส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและหน่วยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำที่ปรับปรุงใหม่ เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗ ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. 



๘๙ 

 

  (๗)  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี                
ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ และมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึง ทร. และกองทัพ พบว่ำ 
วทร.ฯ มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน โดยกำรเก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล    
ในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปี เสนอ ยศ.ทร. (ผ่ำน กปภ.ฯ) และมีรำยงำนตำมล ำดับจนถึง 
ทร. และ สปท.  
  (๘) มีเครือข่ำยแลกเปลี่ยนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำ และมี
กิจกรรมร่วมกัน พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลด้ำนกำรด ำเนินงำน กำรรวบรวมข้อมูล กำรจัดท ำ
กำรรำยงำนประเมินตนเองประจ ำปี ฯลฯ กับ ฝวก.ฯ รร.สธ.ทร.ฯ และ รร.ชต.ฯ และมีกำรจัดข้ำรำชกำรเข้ำร่วม
ประชุมและฟังบรรยำยให้ควำมรู้งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่ง กปภ.ฯ เป็นผู้ด ำเนินกำร เมื่อ ๒๙ ต.ค.๕๗  
  (๙)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สำมปี พบว่ำ วทร.ฯ ไดร้ับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน จำก ยศ.ทร. โดยคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบ
และประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง เมื่อ ๒๗ - ๒๙ พ.ค.๕๗ มีผลกำรประเมิน
ภำพรวมระดับสถำบันเท่ำกับ ๔.๖๓ ระดับคุณภำพดีมำก 
  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 วทร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  



๙๐ 

 

 (๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้
เป็นประจ ำทุกปี  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ มีรำยงำนกำรประเมินตนเอง         
ทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ จ ำนวน ๓ หน่วย คือ บก.วทร.ฯ กปค.วทร.ฯ และ กศษ.วทร.ฯ โดย บก.วทร.ฯ 
ได้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ และรวบรวมข้อมูลจำก กปค.วทร.ฯ และ 
กศษ.วทร.ฯ และด ำเนินกำรจัดท ำเป็นรูปเล่มรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของ     
วทร.ฯ โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น 
  (๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในหรือภำยนอก ไปจัดท ำแผน 
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน โดยได้จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ และจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของ วทร.ฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) ประกอบด้วย ๘ แผนงำน ๑๙ โครงกำร/กิจกรรม  
  (๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ พบว่ำ วทร.ฯ ได้มีกำรแบ่งมอบงำนให้ นขต.วทร.ฯ จ ำนวน          
๓ หน่วย คือ บก.วทร.ฯ กปค.วทร.ฯ และ กศษ.วทร.ฯ รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
อันเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในไปสู่กำรปฏิบัติ 
  (๔)  มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพ
ภำยในและภำยนอก พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรพัฒนำหลักสูตรโดย ฝวก.ฯ ซึ่งในกำรปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ได้มีกำร
ปรับปรุงหมวดวิชำกำรบริหำรองค์กรด้ำนควำมมั่นคง โดยน ำข้อมูลจำก วทร.ฯ วิทยำกรผู้บรรยำย ผลกำร
วิจำรณ์หมวดวิชำและกำรวิจำรณ์หลักสูตรมำประชุมหำรือร่วมกัน เพ่ือปรับปรุงแก้ไข รำยละเอียดเนื้อหำของ
หัวขอ้วิชำต่ำง ๆ โดยส่วนใหญ่จะปรับปรุงเฉพำะรำยละเอียด เช่น กำรเพ่ิมเติมค ำบำงค ำในหัวข้อวิชำ กำรแก้ไข
ในส่วนส ำคัญ ควำมมุ่งหมำย ขอบเขต และประเด็นค ำถำมส ำคัญ รวมทั้งกำรปรับปรุงในลักษณะกำรยุบรวม
และเพ่ิมหัวข้อวิชำ โดยจ ำนวนชั่วโมงกำรเรียนกำรสอนในหมวดวิชำกำรบริหำรองค์กร ด้ำนควำมมั่นคง         
ไม่เปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม แต่เป็นกำรเพ่ิม/ลดหัวข้อวิชำ/ลดชั่วโมงกำรศึกษำ กำรปรับเปลี่ยนวิธีกำรศึกษำ   
กำรจัดเรียงล ำดับหัวข้อวิชำในบำงชุดวิชำใหม่ ปรับเปลี่ยนชื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น และกำรเพ่ิมขอบเขตเนื้อหำ
กำรศึกษำในบำงหัวข้อวิชำ  โดยมีกำรพัฒนำชั่วโมงกำรเรียน ดังนี้ บรรยำย ๔๙ ชม. (เดิม ๕๐ ชม.) อภิปรำยเป็น
คณะ ๑๕ ชม. (เดิม ๑๔ ชม.) แบ่งกลุ่มอภิปรำย ๑๒ ชม. (เดิม ๒๐ ชม.) และ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ๑๖ ชม.       
(เดิม ๘ ชม.) ซึ่ง วทร.ฯ ได้น ำหลักสูตรมำจัดกำรบริหำรกำรศึกษำตำมที่ได้มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน และ   
ได้จัดท ำโครงกำรเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้นักศึกษำ วทร. มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ที่ก ำหนด และ
สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถำบัน ทั้งนี้ได้ก ำหนดอัตลักษณ์ คือ “นักศึกษำสำมำรถจัดท ำยุทธศำสตร์ได้
โดยเฉพำะยุทธศำสตร์ทำงทะเล และสำมำรถท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรระดับสูงของ ทร. ได้” และเอกลักษณ์คือ 
“สถำบันศึกษำระดับสูงของ ทร. ที่ผลิตนักศึกษำให้เป็นนักคิดและนักยุทธศำสตร์”  
  (๕)  มีหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดย
ตนเอง พบว่ำ มีหน่วยต่ำง ๆ ให้กำรสนับสนุน ดังนี้ 
  - ฝวก.ฯ สนับสนุนในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับหลักสูตร กำรจัดครูผู้สอน กำรประเมินติดตำมผล
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  - กศษ.ฯ เป็นหน่วยรวบรวมโครงกำรศึกษำฯ  
  - กบ.ฯ เป็นหน่วยรวบรวมควำมต้องกำร งป. กำรเสนอขออนุมัติ และกำรจัดหำ 
  - ศยร.ฯ สนับสนุนผลงำนวิจัย กำรเขียนบทควำมทำงวิชำกำร 
  - กหส.ฯ สนับสนุนเครือข่ำยกำรเชื่อมโยงข้อมูลทำงวิชำกำร กำรบริกำรยืมหนังสือจำกห้องสมุด 
  - กบศ.ฯ สนับสนุนเครื่องกำรช่วยกำรศึกษำ และงำนด้ำนสำรสนเทศ 



๙๑ 

 

  - กอง สน.ฯ จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกำรซ่อมบ ำรุงและรักษำ  
ควำมสะอำดอำคำร สถำนที่ 
  - กง.ฯ สนับสนุนในเรื่องกำรเบิกจ่ำยเงิน งป. 
  - กปภ.ฯ จัดท ำคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ บรรยำยให้ควำมรู้งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ กับ
สถำนศึกษำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  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 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรับรองโดยหน่วยต้นสังกัด     
โดยได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำในปี งป.๕๗ (ข้อมูลปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖) จำกคณะ 
อนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ เมื่อ ๒๗ - ๒๙ พ.ค.๕๗ มีผลประเมินคุณภำพ
ภำยใน เท่ำกับ ๔.๖๓ ตรงกับระดับคุณภำพดีมำก    
 และพบว่าตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๖ ถึง ๒๕๕๘ (รวม ๓ ปี) วทร.ฯ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน
รับรองโดย ยศ.ทร. (คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำ      
ที่หนึ่ง) จ ำนวน ๑ ครั้ง ในปี งป.๕๗ ดังนั้น ผลเฉลี่ยในภำพรวมระดับสถำบันมีค่ำเท่ำกับ ๔.๖๓ ตรงกับระดับ
คุณภำพดีมำก    
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ เท่ำกับ ๔.๖๓ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในรับรองโดยหน่วย
ต้นสังกัด  

๔.๖๓ - - ๔.๖๓ 

ผลเฉลี่ย - - - ๔.๖๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๔.๖๓ 

 
 

          



๙๒ 

 

  ตารางสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
(A) 

ผลประเมิน (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 ผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในรับรองโดย
ต้นสังกัด 

๒  ๔.๖๓  -  - ๔.๖๓ ๔.๖๓ ๔.๖๓ ๙.๒๖ 
           

รวม ๑๐          ๔๙.๒๖ 
ผลประเมิน ม.๗           ๔.๙๓ 

ระดับคุณภาพ          ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗ 
 ผู้บริหำรและบุคลำกร เห็นควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยก ำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่ง
ของพันธกิจ วทร.ฯ และทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ไม่ได้น ำข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำของ วทร.ฯ จำก SAR  ฉบับล่ำสุด และข้อเสนอแนะ
จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน วทร.ฯ ของคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยในฯ ครั้งสุดท้ำย มำใส่ไว้ใน SAR ปีปัจจุบัน (ส่วนที่ ๓ กำรติดตำมข้อเสนอแนะฯ)  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
๑. ควรเสนอขออนุมัติแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ วทร.ฯ               

ให้ผู้บังคับบัญชำเห็นชอบ   
๒. ควรพัฒนำเว็บไซต์และจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ วทร.ฯ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เช่น ข้อมูลพ้ืนฐำนด้ำนงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ผลประเมินต่ำง ๆ เป็นต้น 
 ๓. ในรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง ส่วนที่ ๓ (กำรติดตำมข้อเสนอแนะ) ให้ วทร.ฯ น ำข้อเสนอแนะของ
ผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำของ วทร.ฯ จำก SAR  ฉบับล่ำสุด และข้อเสนอแนะจำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
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  



๙๓ 

 

กำรน ำผลประเมินมำทบทวนและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเอกสำรที่ใช้อ้ำงอิงเป็นนโยบำยของ 
ผบ.ทร. ปี ๒๕๕๘ ส่วนเอกสำรอ้ำงอิงที่ใช่ ไปปรำกฏอยู่ในส่วนอื่น)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๔ 

 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เรื่องท่ี (๑) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา (เน้นคุณภาพผู้เรียน)  
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)   มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือสภำกำรศึกษำ 
(๒)  มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง  
(๓)  กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำ และนักศึกษำ/นทน. โดยอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 
 (๔)  มีผลกำรด 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 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ เรื่องท่ี ๑ โครงการสร้างเสริมปัญญา พัฒนานักวิจัยยุทธศาสตร์ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
  จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ ได้ก ำหนดอัตลักษณ์ของผู้เรียน คือ “นักศึกษำสำมำรถจัดท ำ
ยุทธศำสตร์ได้ โดยเฉพำะยุทธศำสตร์ทำงทะเล และสำมำรถท ำหน้ำที่เป็นผู้บริหำรระดับสูงของ ทร.ได้” โดย วทร.ฯ   
มีกำรจัดท ำโครงกำรสร้ำงเสริมปัญญำ พัฒนำนักวิจัยยุทธศำสตร์ เพ่ือตอบสนองต่ออัตลักษณ์ของ วทร.ฯ และ
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้   
  (๑) มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือสภำกำรศึกษำ 
พบว่ำ วทร.ฯ ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ฯ โดยจัดกำรเรียนกำรสอนและโครงกำร/
กิจกรรมพัฒนำศักยภำพที่สร้ำงเสริมให้นักศึกษำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในยุทธศำสตร์ และสำมำรถจัดท ำ
ผลงำนวิจัยในระดับยุทธศำสตร์ได้ โดยได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเน้นให้ นักศึกษำได้มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับองค์ประกอบ กระบวนกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ สำมำรถจัดท ำยุทธศำสตร์ในระดับที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษำได้ และมีควำมเข้ำใจในสภำวะแวดล้อมด้ำนควำมม่ันคงของโลก รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบอันน ำไปสู่
กำรก ำหนดนโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ รวมถึงควำมต้องกำรที่จะให้นักศึกษำได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจใน
หลักกำรบริหำรด้ำนต่ำง ๆ ส ำหรับผู้น ำ มีควำมเข้ำใจในกำรถ่ำยทอดนโยบำยทำงกำรเมืองไปสู่กำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์ โดยเฉพำะยุทธศำสตร์ทำงเรือและยุทธศำสตร์ทำงทะเล ที่ให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำแนวควำมคิด
ของนักยุทธศำสตร์ ให้นักศึกษำได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เพ่ือหล่อหลอมให้เป็นผู้บริหำรที่ดีของ ทร. ซึ่งนอกจำก
จะเน้นให้มีกำรศึกษำในห้องเรียนและกำรศึกษำดูงำนหน่วยงำนต่ำง ๆ แล้ว นักศึกษำจะต้องศึกษำค้นคว้ำข้อมูล
ในกำรจัดท ำเอกสำรประจ ำภำคระดับยุทธศำสตร์ เพ่ือให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ “ยุทธศำสตร์” จึงนับได้ว่ำโครงกำร
สร้ำงเสริมปัญญำ พัฒนำนักวิจัยยุทธศำสตร์ มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 



๙๕ 

 

ปรัชญำ ปณิธำน และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำบัน ซึ่งโครงกำรฯ ดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบโดย
ประธำนสภำกำรศึกษำ และ จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ 
  (๒)  มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ 
โครงกำรสร้ำงเสริมปัญญำ พัฒนำนักวิจัยยุทธศำสตร์ มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วม โดยให้นักศึกษำทุกนำย 
และบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำทุกคน ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์และต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำที่ก ำหนด (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐)  โดยที่บุคลำกร
ภำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโครงกำรสร้ำงเสริมปัญญำ พัฒนำ
นักวิจัยยุทธศำสตร์ ในกำรเตรียมกำรทุก ๆ ด้ำน ให้มีควำมพร้อมส ำหรับอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำ      
ที่เข้ำร่วมโครงกำร เช่น กำรเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรบรรยำย กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ส ำหรับให้นักศึกษำ
ได้ใช้ในกำรอภิปรำย กำรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง หรือกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมห้วงวัน-เวลำ ที่ก ำหนดอย่ำง
ชัดเจน   
  (๓) กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำ และนักศึกษำ/นทน. โดยอยู่ในระดับดี     
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ ไม่พบข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก วทร.ฯ มิได้ให้นักศึกษำ ข้ำรำชกำรภำยใน 
วทร.ฯ และ/หรืออำจำรย์ ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ จึงท ำให้ไม่มีผล
กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่มีต่อโครงกำรฯ 
  (๔)  มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ 
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม พบว่ำ โครงกำรสร้ำงเสริมปัญญำ พัฒนำนักวิจัย
ยุทธศำสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษำได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถจัดท ำผลงำนวิจัย ในระดับ
ยุทธศำสตร์ได้ และในโครงกำรฯ ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ จ ำนวน ๒ ข้อ คือ (๑) จ ำนวน
นักศึกษำที่ได้คะแนนผลประเมินเอกสำรประจ ำภำคในระดับดีขึ้นไป ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักศึกษำ
ทั้งหมด โดยที่ วทร.ฯ ได้ให้นักศึกษำจัดท ำเอกสำรประจ ำภำค คนละ ๑ เรื่อง เป็นประเด็นในระดับยุทธศำสตร์ 
เพ่ือให้นักศึกษำ ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ “ยุทธศำสตร์” พบว่ำ จ ำนวนนักศึกษำที่ได้คะแนนผลประเมินเอกสำร
ประจ ำภำคระดับดีขึ้นไป มีจ ำนวน ๓๓ นำย (ระดับดีมำก ๑ นำย ระดับดี ๓๒ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด 
๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๖  ซึ่งมีค่ำต่ ำกว่ำตัวชี้วัดที่ก ำหนด คือ ≥ ร้อยละ ๘๐ และ (๒) จ ำนวนนักศึกษำ
และบุคลำกรที่มีผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรอยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม          
๕ คะแนน) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักศึกษำและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในข้อนี้ ไม่พบข้อมูล
สนับสนุน เนื่องจำกไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำร แสดงให้เห็นว่ำผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรฯ 
ดังกล่ำว ยังไม่บรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ ที่ก ำหนดไว้ทั้ง ๒ ข้อ อย่ำงไรก็ตำม
ถึงแม้ว่ำจะมีจ ำนวนนักศึกษำที่ได้คะแนนผลประเมินเอกสำรประจ ำภำคระดับดีขึ้นไป มีจ ำนวน ๓๓ นำย จำก
จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒๖ ซึ่งมีค่ำต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ ก็ตำม แต่เมื่อน ำคะแนน
ผลประเมินเอกสำรประจ ำภำคของนักศึกษำทุกนำย น ำมำคิดรวมกันในภำพรวม จะมีคะแนนผลประเมิน
โดยรวมเท่ำกับ ๗๗.๒๑ อยู่ในระดับคุณภำพพอใช้ (เทียบจำกเกณฑ์กำรวัดผลกำรศึกษำ ตำมระเบียบ ยศ.ทร.) 
อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้คะแนนผลประเมินเอกสำรประจ ำภำคโดยรวมอยู่ในระดับคุณภำพพอใช้ก็ตำม แต่ อนุมำน
ได้ว่ำนักศึกษำเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว จะสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อ ทร. ได้เป็นอย่ำงดี  จึงนับได้ว่ำโครงกำรสร้ำงเสริมปัญญำ พัฒนำนักวิจัยยุทธศำสตร์ มีผลกำร
ด ำเนินงำนบรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำบัน และสะท้อนให้เห็นว่ำกำร
ด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 



๙๖ 

 

  (๕)  ผลกำรพัฒนำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมอัตลักษณ์ (ค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ≥ ๔.๐๐ จำก
คะแนนเต็ม ๕) พบว่ำ ในกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ สถำนศึกษำจะท ำ
กำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละรุ่น เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำไปแล้ว 
ประมำณ ๖ เดือน ดังนั้นข้อมูลที่จะน ำมำใช้ในกำรประกอบเกณฑ์พิจำรณำนี้ (ค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ) จึงน ำมำจำกกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในรุ่นที่ผ่ำนมำ (คือ 
นักศึกษำ วทร.รุ่นที่ ๔๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗) โดยมีกำรประเมินในด้ำนต่ำง ๆ ประกอบด้วย ๕ ด้ำน และมีผล
ประเมินฯ คือ (๑) ด้ำนควำมรู้  มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๓๖  (๒) ด้ำนสังคม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๕๗  (๓) ด้ำนภำวะ
ผู้น ำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๕ (๔) ด้ำนกำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๑  และ (๕) ด้ำนกำรบริหำรงำน มี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๔๙ โดยมีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๒๙ อยู่ในระดับดี ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ เกณฑ์ที่
ก ำหนด (ค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ≥ ๔.๐๐ จำกคะแนนเต็ม ๕) แสดงให้เห็นว่ำผลกำรพัฒนำ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมอัตลักษณ์ บรรลุตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด   
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (๑) เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๒ และ ๔ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เรื่องที่ (๒) ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นหรือจุดเด่นของสถำนศึกษำ ที่ส่งผลสะท้อนควำมเป็น
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ (ชูจุดเด่นของสถำนศึกษำ) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)   มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของ
สถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือสภำกำรศึกษำ 
(๒)  มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำงครบถ้วน
สมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง  
(๓)  กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำ และนักศึกษำ/นทน. โดยอยู่ในระดับดี ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ 
 (๔)  มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ และเกิดผล
กระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
(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 
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ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ เรื่องท่ี ๒ โครงการสร้างนักยุทธศาสตร์ความม่ันคงทางทะเล (Maritime Security) 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ ได้ก ำหนดเอกลักษณ์ของผู้เรียน คือ “สถำบันกำรศึกษำระดับสูง
ของ ทร. ที่ผลิตนักศึกษำให้เป็นนักคิดและนักยุทธศำสตร์” โดย วทร.ฯ มีกำรจัดท ำโครงกำรสร้ำงนักยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคงทำงทะเล (Maritime Security) เพ่ือตอบสนองต่อเอกลักษณ์ของ วทร.ฯ และด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้ 
  (๑)  มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของ
สถำนศึกษำ โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำหรือสภำกำรศึกษำ พบว่ำ วทร.ฯ ได้ก ำหนด    
กลยุทธ์กำรปฏิบัติที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ฯ โดยที่โครงกำรสร้ำงนักยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงทำงทะเล 
(Maritime Security) มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำให้นักศึกษำ ได้ทรำบถึงแนวโน้มของกำร
เปลี่ยนแปลงสภำวะแวดล้อมด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล มีส่วนร่วมในกำรระดมควำมคิด มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมม่ันคงทำงทะเล และสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงทำงทะเล ทั้งนี้โครงกำรฯ ได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษำได้
ศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพ่ือรองรับกับสภำวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ภำยหลังกำรจัดตั้งประชำคม จึงจ ำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำให้มีพ้ืนฐำนควำมรู้เกี่ยวกับควำม
มั่นคงทำงทะเลที่หลำกหลำย โดยกำรมุ่งเน้นกำรศึกษำให้นักศึกษำสำมำรถใช้ข้อมูลสนับสนุนกำรก ำหนด
ยุทธศำสตร์และนโยบำยในระดับกองทัพ กระทรวง และระดับชำติต่อไป จึงนับได้ว่ำโครงกำรสร้ำง               
นักยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงทำงทะเล (Maritime Security) มีกำรก ำหนดกลยุทธ์กำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นจุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบโดย
ประธำนสภำกำรศึกษำ และ จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ 
  (๒)  กำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลำกรในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดอย่ำง
ครบถ้วนสมบูรณ์ และบุคลำกรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐ ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ 
โครงกำรสร้ำงนักยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงทำงทะเล (Maritime Security)  มีกำรสร้ำงระบบกำรมีส่วนร่วม โดย
ให้นักศึกษำทุกนำย และบุคลำกรภำยในสถำนศึกษำทุกคน ให้ควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนด
อย่ำงครบถ้วนสมบูรณ์และต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำที่ก ำหนด (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕๐)  
โดยที่บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมโครงกำรสร้ำงนัก
ยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงทำงทะเล (Maritime Security) โดยช่วยเตรียมกำรทุก ๆ ด้ำน ให้มีควำมพร้อมส ำหรับ
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่นักศึกษำที่ เข้ำร่วมโครงกำร เช่น กำรเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับกำรบรรยำย               
กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำง ๆ ส ำหรับให้นักศึกษำได้ใช้ในกำรอภิปรำย กำรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง หรือกำรจัด
กิจกรรมต่ำง ๆ ตำมห้วงวัน-เวลำ ที่ก ำหนดอย่ำงชัดเจน   
  (๓)  กำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำ และนักศึกษำ/นทน. โดยอยู่ในระดับดี      
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  เนื่องจำก วทร.ฯ มิได้ให้นักศึกษำ ข้ำรำชกำรภำยใน วทร.ฯ 
และ/หรืออำจำรย์ ท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรสร้ำงนักยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงทำงทะเล 
(Maritime Security) จึงท ำให้ไม่มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกรในสถำนศึกษำที่มีต่อโครงกำรฯ     
  (๔)  มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ และ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม พบว่ำ โครงกำรสร้ำงนักยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงทำง
ทะเล (Maritime Security) มีวัตถุประสงค์เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรศึกษำให้นักศึกษำ ได้ทรำบถึงแนวโน้มของ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำวะแวดล้อมด้ำนควำมมั่นคงทำงทะเล มีส่วนร่วมในกำรระดมควำมคิด มีควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับควำมม่ันคงทำงทะเล และสนับสนุนข้อมูลแก่หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องใน
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ด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงทำงทะเล และในโครงกำรฯ ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ จ ำนวน      
๒ ตัวชี้วัด คือ (๑) นักศึกษำทั้งหมดมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงทำงทะเลในระดับชำติอย่ำง
น้อย ๑ ครั้ง/ปี พบว่ำ วทร.ฯ ได้จัดให้มีกำรบรรยำยในลักษณะ Panel Discussion โดยเชิญวิทยำกร
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้ำนควำมมั่นคง และให้นักศึกษำได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและ   
ข้อถกแถลง รวมทั้งจัดให้มีกำรสัมมนำพิเศษในประเด็นที่ส ำคัญ เป็นต้น ซึ่งมีระยะเวลำกำรด ำเนินงำนอยู่ในช่วง
กำรเรียนชุดวิชำยุทธศำสตร์ทะเล หมวดวิชำยุทธศำสตร์และนโยบำย รวมทั้งนักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
วิทยำลัยกำรทัพสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๕๘ กิจกรรมแถลงยุทธศำสตร์ชำติ-ยุทธศำสตร์ทหำร พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓  
กิจกรรมแถลงยุทธศำสตร์ทำงทะเล กิจกรรมจัดท ำยุทธศำสตร์ทหำรร่วมกับวิทยำลัยกำรทัพ (๔ สถำบัน) เป็นต้น 
จึงนับได้ว่ำนักศึกษำทั้งหมดมีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ มำกกว่ำ ๑ ครั้ง/ปี และ (๒) จ ำนวนนักศึกษำและอำจำรย์ที่มี
ผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรอยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)  ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักศึกษำและอำจำรย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในข้อนี้ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก วทร.ฯ 
มิได้ให้นักศึกษำและอำจำรย์ที่เกี่ยวข้องท ำกำรประเมินโครงกำรฯ แสดงให้เห็นว่ำผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำม 
ค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ ที่ก ำหนดไว้เพียงข้อเดียว อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ว่ำ วทร.ฯ มิได้ให้
นักศึกษำและอำจำรย์ที่เกี่ยวข้องท ำกำรประเมินโครงกำรฯ จึงท ำให้ไม่มีผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อ
โครงกำรอยู่ในระดับดีขึ้นไป คณะอนุกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำสำมำรถใช้ผลประเมินหมวดวิชำควำม
มั่นคงแห่งชำติ และหมวดวิชำยุทธศำสตร์และนโยบำย มำทดแทนได้ เนื่องจำกเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนไปยัง
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำได้ โดยได้น ำค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินในหมวดวิชำควำมมั่นคงแห่งชำติ ซึ่งมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๘๖.๕๙ และน ำค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินในหมวดวิชำยุทธศำสตร์และนโยบำย ซึ่งมีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๘๙.๖๙ มำเป็นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ และเมื่อน ำค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินของทั้ง ๒ หมวดวิชำ น ำมำ
หำค่ำเฉลี่ยรวมจะได้ค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินของทั้ง ๒ หมวดวิชำในภำพรวม เท่ำกับ ๘๘.๑๔ อยู่ในระดับ
คุณภำพดี (เทียบจำกเกณฑ์กำรวัดผลกำรศึกษำ ตำมระเบียบ ยศ.ทร.) จึงอนุมำนได้ว่ำนักศึกษำเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำไปแล้ว จะสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ ทร. ได้เป็นอย่ำงดี 
จึงนับได้ว่ำโครงกำรสร้ำงนักยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงทำงทะเล (Maritime Security) มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุ
ตำมจุดเน้น จุดเด่นหรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของสถำนศึกษำ และสะท้อนให้เห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรสร้ำง   
นักยุทธศำสตร์ควำมมั่นคงทำงทะเล (Maritime Security) มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
หมายเหตุ :  
  (๑)  ในหมวดวิชำควำมมั่นคงแห่งชำติ  ได้น ำคะแนนจำกชุดวิชำ ๗ รำยวิชำ มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำ 
คือ (๑) รำยวิชำยุทธศำสตร์ชำติและแนวคิดทำงยุทธศำสตร์ นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน ๗๐ นำย (ระดับดีมำก ๒๓ นำย ระดับดี ๔๗ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็น   
ร้อยละ ๗๖.๙๒ โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๘๔.๖๐  (๒) รำยวิชำยุทธศำสตร์เศรษฐกิจ นักศึกษำ 
มีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๖๘ นำย (ระดับดีมำก ๓๖ นำย ระดับดี ๓๒ นำย) จำกจ ำนวน
นักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๓ โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๘๗.๐๒             
(๓) รำยวิชำยุทธศำสตร์กำรทูต นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๗๙ นำย (ระดับ       
ดีมำก ๔๙ นำย และระดับดี ๓๐ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๑ โดยมี
ค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๘๙.๑๙  (๔) รำยวิชำภูมิยุทธศำสตร์ นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๖๒ นำย (ระดับดีมำก ๓๓ นำย และระดับดี ๒๙ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด      
๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๑๓  โดยมคี่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๘๖.๐๔  (๕) รำยวิชำยุทธศำสตร์ทะเล 
นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๕๘ นำย (ระดับดีมำก ๓๔ นำย และระดับดี  ๒๔ นำย) 
จำกจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๔  โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๘๕.๐๘ 



๙๙ 

 

(๖) รำยวิชำกำรฝึกจัดท ำยุทธศำสตร์และกำรก ำหนดก ำลังรบ นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน ๘๒ นำย (ระดับดีมำก ๕๖ นำย และระดับดี ๒๖ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๐.๑๑ โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๘๗.๒๒  และ (๗) รำยวิชำกำรแปลงยุทธศำสตร์เป็น
ก ำลังรบ นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๗๑ นำย (ระดับดีมำก ๓๖ นำย และระดับดี 
๓๕ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๒ โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน
เท่ำกับ ๘๖.๙๙  เมื่อน ำค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินทั้ง ๗ รำยวิชำ น ำมำคิดรวมกันจะมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผล
ประเมินในภำพรวมทั้ง ๗ รำยวิชำ เท่ำกับ ๘๖.๕๙ อยู่ในระดับคุณภำพด ี 
  (๒) ในหมวดวิชำยุทธศำสตร์และนโยบำย ได้น ำคะแนนจำกรำยวิชำ ๑๐ รำยวิชำ มำใช้ประกอบกำร
พิจำรณำ คือ  (๑) รำยวิชำนโยบำยและทฤษฎีกำรท ำสงครำม นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
จ ำนวน ๘๘ นำย (ระดับดีมำก ๓๗ นำย และระดับดี ๕๑ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็น   
ร้อยละ ๙๖.๗๐ โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๘๙.๔๗ (๒) รำยวิชำสงครำมกรีก นักศึกษำมีคะแนนผล
ประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๗๔ นำย (ระดับดีมำก ๓๗ นำย และระดับดี ๓๗ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำ
ทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๒ โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๘๗.๒๑ (๓) รำยวิชำสงครำม
เยอรมัน นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๘๔ นำย (ระดับดีมำก ๓๗ นำย และระดับดี 
๔๗ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ 
๘๘.๓๒  (๔) รำยวิชำสงครำม ญี่ปุ่น-รัสเซีย นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน  ๙๐ นำย 
(ระดับดีมำก ๖๔ นำย และระดับดี ๒๖ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๐ โดยมี
ค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๙๑.๘๒ (๕) รำยวิชำสงครำมโลกครั้งที่ ๑ นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๘๑ นำย (ระดับดีมำก ๕๔ นำย และระดับดี ๓๖ นำย โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน
เท่ำกับ ๘๘.๒๘ (๖) รำยวิชำสงครำมโลกครั้งที่ ๒ นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน        
๘๐ นำย (ระดับดีมำก ๔๔ นำย และระดับดี ๓๖ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๘๗.๙๑ โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๘๙.๑๑ (๗) รำยวิชำสงครำมจีนปฏิวัติ นักศึกษำมีคะแนนผล
ประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๘๕ นำย (ระดับดีมำก ๔๙ นำย และระดับดี ๓๖ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำ
ทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๑ โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๙๑.๑๑ (๘) รำยวิชำสงครำม
เกำหลี นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๘๘ นำย (ระดับดีมำก ๔๙ นำย และระดับดี 
๓๙ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๗๐ โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ 
๙๐.๐๓ (๙) รำยวิชำสงครำม เวียดนำม นักศึกษำมีคะแนนผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๙๐ นำย     
(ระดับดีมำก ๔๕ นำย และระดับดี ๔๕ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำทั้งหมด ๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๐ โดยมี
ค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๘๙.๘๘  และ (๑๐) รำยวิชำสงครำมของไทย นักศึกษำมีคะแนนผลประเมิน
อยู่ในระดับดีข้ึนไป จ ำนวน ๘๖ นำย (ระดับดีมำก ๕๗ นำย และระดับดี ๒๙ นำย) จำกจ ำนวนนักศึกษำท้ังหมด 
๙๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๑ โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินเท่ำกับ ๙๑.๗๓  เมื่อน ำค่ำเฉลี่ยคะแนนผล
ประเมินทั้ง ๑๐ รำยวิชำ น ำมำคิดรวมกันจะมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินในภำพรวมทั้ง ๑๐ รำยวิชำ เท่ำกับ 
๘๙.๖๙ อยู่ในระดับคุณภำพดี 
 (๕)  สถำนศึกษำมีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้น จุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด และได้รับกำร
ยอมรับในระดับกองทัพ หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ เอกลักษณ์ของ วทร.ฯ คือ “สถำบันกำรศึกษำ
ระดับสูงของ ทร. ที่ผลิตนักศึกษำ ให้เป็นนักคิดและนักยุทธศำสตร์” ซึ่งโครงกำรสร้ำงนักยุทธศำสตร์ควำมม่ันคง
ทำงทะเล (Maritime Security) ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ (๑) นักศึกษำ
ทั้งหมดมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงทำงทะเลในระดับชำติอย่ำงน้อย ๑ ครั้งต่อปี พบว่ำ วทร.ฯ 
ได้จัดให้มีกำรบรรยำยในลักษณะ Panel Discussion โดยเชิญวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง



๑๐๐ 

 

ด้ำนควำมมั่นคง และให้นักศึกษำได้มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นและข้อถกแถลง รวมทั้งจัดให้มีกำรสัมมนำ
พิเศษในประเด็นที่ส ำคัญ เป็นต้น ซึ่งมีระยะเวลำกำรด ำเนินงำนอยู่ในช่วงกำรเรียนชุดวิชำยุทธศำสตร์ ทะเล 
หมวดวิชำยุทธศำสตร์และนโยบำย รวมทั้งนักศึกษำได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม วิทยำลัยกำรทัพสัมพันธ์ครั้งที่ ๒/๕๘  
กิจกรรมแถลงยุทธศำสตร์ชำติ-ยุทธศำสตร์ทหำร พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ กิจกรรมแถลงยุทธศำสตร์ทำงทะเล  
กิจกรรมจัดท ำยุทธศำสตร์ทหำรร่วมกับวิทยำลัยกำรทัพ (๔ สถำบัน) เป็นต้น จึงนับได้ว่ำนักศึกษำท้ังหมดมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมฯ มำกกว่ำ ๑ ครั้ง/ปี และ (๒) จ ำนวนนักศึกษำและอำจำรย์ที่มีผลประเมินควำม พึงพอใจที่มีต่อ
โครงกำรอยู่ในระดับดีข้ึนไป (≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักศึกษำ
และอำจำรย์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในข้อนี้ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก วทร.ฯ มิได้ให้นักศึกษำและอำจำรย์ที่
เกี่ยวข้องท ำกำรประเมินโครงกำรฯ แสดงให้เห็นว่ำผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำม ค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของโครงกำรฯ ที่ก ำหนดไว้เพียงข้อเดียว อย่ำงไรก็ตำมถึงแม้ว่ำ วทร.ฯ มิได้ให้นักศึกษำและอำจำรย์
ที่เกี่ยวข้องท ำกำรประเมินโครงกำรฯ จึงท ำให้ไม่มีผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรอยู่ในระดับดีขึ้นไป  
แต่คณะอนุกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำสำมำรถใช้ผลประเมินหมวดวิชำควำมม่ันคงแห่งชำติ และหมวด
วิชำยุทธศำสตร์และนโยบำย มำทดแทนได้ เนื่องจำกเป็นผลลัพธ์ที่สะท้อนไปยังเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำได้ 
โดยมีค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินในภำพรวมของค่ำเฉลี่ยคะแนนผลประเมินทั้ง ๒ หมวดวิชำ เท่ำกับ ๘๘.๑๔ 
อยู่ในระดับคุณภำพดี (เทียบจำกเกณฑ์กำรวัดผลกำรศึกษำ ตำมระเบียบ ยศ.ทร.)  จึงนับได้ วทร.ฯ เป็นสถำบัน
ที่มีเอกลักษณ์ตำมจุดเน้นจุดเด่น หรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่ก ำหนด นอกจำกนี้ นักศึกษำได้มีกำรบรรยำย
สรุปผลกำรสัมมนำ “แนวคิดในกำรควบคุมกำรปฏิบัติกำรทำงเรือทั้งในยำมสงบและในสถำนกำรณ์ขัดแย้ง”        
ให้ผู้บังคับบัญชำระดับสูงของ ศปก.ทร. รับฟัง เนื่องในโอกำสดูกิจกำร ศปก.ทร. เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๘ และจัดแถลง
ยุทธศำสตร์ชำติ - ยุทธศำสตร์ทหำร ให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ปลัดกระทรวงกลำโหม ผู้บัญชำกำรทหำร
สูงสุด รวมทั้งผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ เนื่องในงำนแถลงยุทธศำสตร์ชำติ - ยุทธศำสตร์ทหำร พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓ 
เมื่อ ๓ ก.ย.๕๘ ณ ห้องมัฆวำนรังสรรค์ สโมสรทหำรบก กรุงเทพฯ อีกด้วย จึงนับได้ว่ำโครงกำรสร้ำงนักยุทธศำสตร์
ควำมมั่นคงทำงทะเล (Maritime Security) นี้  ได้รับกำรยอมรับในระดับชำติ (ทร.) 
  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 - ๒  และ ๔ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๑ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
(A) 

ผลประเมิน (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. เรื่องที่ ๑ โครงกำรสร้ำง
เสรมิปัญญำ พัฒนำนักวิจัย
ยุทธศำสตร์    

๕     ๔ ใน    ๔ ๒๐ 
     ๕ ข้อ      

๒. เรื่องที่ ๒ โครงกำรสร้ำง
นักยุทธศำสตร์ควำมมั่นคง
ทำงทะเล 

๕     ๔ ใน    ๔ ๒๐ 
     ๕ ข้อ      

รวม ๑๐          ๔๐ 
ผลประเมิน 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
          ๔.๐๐ 

ระดับคุณภาพ          ดี 

 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ขำดกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำรกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
 ควรให้นักศึกษำ และก ำลังพลของ วทร.ฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรประเมินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้          
อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร และให้ผู้รับผิดชอบโครงกำรฯ รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนว่ำมีผลกำรด ำเนินงำน
บรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดหรือไม่ เพ่ือรับทรำบประสิทธิผลที่แท้จริงของโครงกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (เรื่องท่ี ๑) ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำสังคมในประเด็นที่ ๑ (ในสถำนศึกษำ
ได้ประโยชน์)  
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
(๒)  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
(๓)  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำนศึกษำ 
(๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำนศึกษำ 
(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 เรื่องท่ี ๑ โครงการสานสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ ได้จัดโครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพ่ือสนับสนุน
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๑  และด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์พิจำรณำ จ ำนวน ๓ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด 
๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรจัดท ำโครงกำรมำตรกำรส่งเสริม
ประเด็นที่ ๑ (สถำนศึกษำได้ประโยชน์) บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ วทร.ฯ ซึ่งโครงกำรฯ 
ดังกล่ำว ยังมิได้เสนอขอควำมเห็นชอบจำกสภำกำรศึกษำ ทั้งนี้โครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว    
เป็นโครงกำรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษำได้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน และเป็นกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยก่อน
กำรศึกษำ มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย กำรวำงแผน (P) พบว่ำ วทร.ฯ ได้เสนอขออนุมัติให้คณะ
อำจำรย์ นักศึกษำ วทร.รุ่นที่ ๔๗ และเจ้ำหน้ำที่ไปปฏิบัติรำชกำรปฐมนิเทศ เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๗  กำรด ำเนินงำน 
(D) พบว่ำ วทร.ฯ ได้มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมโครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว โดยจัดให้คณะ
อำจำรย์ นักศึกษำ วทร.รุ่นที่ ๔๗ และเจ้ำหน้ำที่ไปปฏิบัติรำชกำรปฐมนิเทศ ณ จว.นครรำชสีมำ เมื่อ ๔ - ๗ พ.ย.๕๗     
กำรประเมินผล (C) เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก วทร.ฯ 
มิได้ให้คณะอำจำรย์ นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ท ำกำรประเมินโครงกำรฯ ดังกล่ำว ส่วนกำรน ำผลประเมินไป
ปรับปรุง (A) พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ วทร.ฯ ได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรจัดโครงกำรมำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๑ 
(สถำนศึกษำได้ประโยชน์) โดยจัดท ำโครงกำรสร้ำงสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว เป็นปีแรก จึงอนุโลมในส่วน
ของกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (แต่เนื่องจำกเกณฑ์กำรพิจำรณำในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม เรื่องที่ ๑ ต้องมี
กำรด ำเนินกำรให้ครบทั้ง ๔ ขั้นตอน “PDCA” ซึ่งในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมนี้  ขาดการประเมินผล             
กำรด ำเนินงำนที่มีต่อโครงกำร (C) ของผู้เข้ำร่วมโครงกำร จึงท ำให้ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำในข้อนี้) 
  (๒)  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ โครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว       
มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ จ ำนวนกิจกรรมอย่ำงน้อย ๑ กิจกรรม พบว่ำ วทร.ฯ มีกำร
จัดโครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว โดยจัดให้คณะอำจำรย์ นักศึกษำ วทร.รุ่นที่ ๔๗ และเจ้ำหน้ำที่ไป
ปฏิบัติรำชกำรปฐมนิเทศ ณ จว.นครรำชสีมำ เมื่อ ๔ - ๗ พ.ย.๕๗  จ ำนวน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นับว่ำ 
วทร.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมบรรลเุป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนด (≥ ร้อยละ ๘๐)   



๑๐๓ 

 

  (๓)  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำนศึกษำ พบว่ำ โครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่ง       
เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้นักศึกษำได้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน และเป็นกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยก่อนเปิด
กำรศึกษำ ด้วยกำรพบปะและท ำควำมคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ทั้งกับนักศึกษำด้วยกันและกับคณะอำจำรย์ หรือ
เจ้ำหน้ำที่ วทร.ฯ แต่ในส่วนนี้เกี่ยวกับผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของโครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็น    
หนึ่งเดียว ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก วทร.ฯ มิได้ให้คณะอำจำรย์ นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ วทร.ฯ ท ำกำร
ประเมินโครงกำรฯ (≥ ร้อยละ ๘๐) อย่ำงไรก็ตำมเมื่อคณะอนุกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำถึงวัตถุประสงค์ของกำรจัด
โครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว แล้ว เห็นว่ำโครงกำรฯ ดังกล่ำวเป็นกำรเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้มี
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน และเป็นกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยก่อนเปิดกำรศึกษำซึ่งกันและกัน จึงอนุมำนได้ว่ำ 
โครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในสถำนศึกษำ  

  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำนศึกษำ พบว่ำ โครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็น
หนึ่งเดียว เป็นโครงกำรที่เปิดโอกำสให้นักศึกษำได้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน และเป็นกำรสร้ำงควำมคุ้นเคย
ก่อนเปิดกำรศึกษำ ด้วยกำรพบปะและท ำควำมคุ้นเคยซึ่งกันและกัน ทั้งกับนักศึกษำด้วยกันและกับคณะ
อำจำรย์ หรือเจ้ำหน้ำที่ วทร.ฯ แต่ในส่วนนี้เกี่ยวกับผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนของโครงกำรสำนสัมพันธ์ 
รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก วทร.ฯ มิได้ให้คณะอำจำรย์ นักศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ วทร.ฯ 
ท ำกำรประเมินโครงกำรฯ (≥ ร้อยละ ๘๐) อย่ำงไรก็ตำมเมื่อคณะอนุกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำถึงวัตถุประสงค์ของ
กำรจัดโครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่ง เดียว แล้ว เห็นว่ำโครงกำรฯ ดังกล่ำวเป็นกำรเปิดโอกำสให้
นักศึกษำได้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกัน และเป็นกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยก่อนเปิดกำรศึกษำ เพ่ือที่จะสำมำรถ
จัดท ำกิจกรรมร่วมกันให้บรรลุผลส ำเร็จตำมที่สถำนศึกษำมอบหมำยได้เป็นอย่ำงดี จึงอนุมำนได้ว่ำ โครงกำร
สร้ำงสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสถำนศึกษำ  
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ ระดับชำติ และหรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (๑) เท่ำกับ ๓ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๒ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๓ 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (เรื่องที่ ๒) ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำสังคมในประเด็นที่ ๒ (นอก
สถำนศึกษำได้ประโยชน์)  
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
(๒)  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ 
(๓)  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน 
(๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม 
(๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ ระดับชำติ และหรือระดับนำนำชำติ 

 

 



๑๐๔ 

 

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 เรื่องท่ี ๒ โครงการสายใยรักวิทยาลัยการทัพเรือสู่สังคม 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ วทร.ฯ  ได้จัดโครงกำรสำยใยรักวิทยำลัยกำรทัพเรือสู่สั งคม                
เพ่ือสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๒ และด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์พิจำรณำ จ ำนวน ๔ ข้อ จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑) มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ วทร.ฯ มีกำรจัดท ำโครงกำรมำตรกำรส่งเสริม
ประเด็นที่ ๒ โดยมีกำรวำงแผนกำรจัดท ำโครงกำรสำยใยรักวิทยำลัยกำรทัพเรือสู่สังคม ซึ่งเป็นโครงกำรที่ปลูกฝัง
ให้นักศึกษำได้รู้จักช่วยเหลือสังคมในโอกำสอันควร โดยกำรมอบทุนกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียน อุปกรณ์กีฬำ 
เครื่องนุ่งห่ม และยำรักษำโรค แก่นักเรียน หรือประชำชนในท้องถิ่นที่ห่ำงไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
ข้ำรำชกำรและนักศึกษำรู้จักกำรเสียสละเพ่ือส่วนรวมและสังคม เป็นกำรปลูกฝังคุณธรรมที่ดีต่อผู้บริหำร     
เป็นกำรสร้ำงโอกำสให้แก่เด็กและประชำชนในท้องถิ่นห่ำงไกล และเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่สังคมในกำรเป็นสังคม
แห่งควำมเอ้ือเฟ้ือ สังคมแห่งกำรแบ่งปัน โดยโครงกำรสำยใยรักวิทยำลัยกำรทัพเรือสู่สังคม ได้รับกำรอนุมัติให้
ควำมเห็นชอบโดยประธำนสภำกำรศึกษำ และ จก.ยศ.ทร. เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๕๕ รวมทั้งได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี ๒๕๕๘ ของ วทร.ฯ ด้วย ซึ่งมีข้ันตอนกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย กำรวำงแผน (P) พบว่ำ วทร.ฯ ได้เสนอ
ขออนุมัติไปรำชกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศภำคเหนือ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๗ และเสนอขออนุมัติไปรำชกำร      
ดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ ๙ ธ.ค.๕๗ โดยมีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
สอดแทรกไว้ระหว่ำงกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศทั้งภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีกำรจัด
กิจกรรมช่วยเหลือสังคมรวม ๒ กิจกรรม คือ (๑) กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กำรศึกษำ ร.ร.บ้ำนสบค ำ 
จว.เชียงรำย และ (๒) กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กำรศึกษำ ร.ร.เชียงยืนวิทยำ จว.นครพนม          
กำรด ำเนินงำน (D) พบว่ำ วทร.ฯ ได้มีกำรด ำเนินกำร (๑) จัดกิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กำรศึกษำ 
ร.ร.บ้ำนสบค ำ จว.เชียงรำย เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๗  และ (๒) จัดกิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กำรศึกษำ       
ร.ร.เชียงยืนวิทยำ จว.นครพนม เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๘  กำรประเมินผล (C) เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนทั้งสอง
กิจกรรม  พบว่ำ วทร.ฯ ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจโครงกำรสำยใยรักวิทยำลัยกำรทัพเรือสู่สังคม        
โดยมีหัวข้อควำมคิดเห็น จ ำนวน ๒ ด้ำน มี ๗ รำยกำร คือ ๑) ด้ำนกระบวนกำรขั้นตอน มี ๓ รำยกำร (๑.๑ ควำม
เหมำะสมของกิจกรรมและช่วงเวลำจัดกิจกรรม ๑.๒ เน้นควำมส ำคัญของชุมชน และ ๑.๓ กำรมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม) และ ๒) ด้ำนประโยชน์ที่ได้รับ มี ๔ รำยกำร (๒.๑ ตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชน ๒.๒ ช่วยแก้ปัญหำ
ควำมขำดแคลนของชุมชน และท ำให้ชุมชนมีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ๒.๓ สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำให้แก่เด็กและ
เยำวชน และ ๒.๔ เป็นตัวอย่ำงที่ดีในกำรเป็นสังคมแห่งกำรเอ้ือเฟ้ือ)  และได้แจกจ่ำยแบบประเมิน จ ำนวน        
๔๙ ฉบับ ให้นักศึกษำ ท ำกำรประเมินฯ (ประเมิน ร.ร.บ้ำนสบค ำ จ ำนวน ๓๓ ฉบับ และ ร.ร.เชียงยืนวิทยำ 
จ ำนวน ๑๖ ฉบับ) โดยมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมฯ ในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๑๓    
อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก (กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กำรศึกษำ ร.ร.บ้ำนสบค ำ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๒๘ และกิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กำรศึกษำ ร.ร.เชียงยืนวิทยำ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๙๘)  
ส่วนกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) พบว่ำ วทร.ฯ ได้น ำข้อเสนอแนะจำกผลกำรดูกิจกำรและศึกษำภูมิประเทศ
ภำคเหนือและภำคใต้ของหลักสูตร วทร.ฯ รุ่นที่ ๔๖ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งมีจ ำนวน ๒ ข้อ น ำมำปรับปรุงแก้ไข คือ 



๑๐๕ 

 

   ๑. ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ต่อไป : พบว่ำ วทร.ฯ ได้มีกำรจัดกิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์
กำรศึกษำให้โรงเรียนในต่ำงจังหวัดเช่นนี้ทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้เห็นถึงข้อเท็จจริงของสังคมและเป็นกำร
ประชำสัมพันธ์ภำพลักษณ์ ทร. 
  ๒. โรงเรียนที่จะน ำของไปมอบควรมีควำมล ำบำกและขำดแคลนจริง ๆ : เนื่องจำกข้อเสนอแนะนี้เป็น
ข้อจ ำกัดในกำรเดินทำง แต่ทุกครั้งที่จะน ำสิ่งของไปมอบ วทร.ฯ จะประสำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ดูงำน 
อำทิ นรข. ช่วยพิจำรณำจัดหำโรงเรียนตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด ทั้งนี้หน่วยงำนดังกล่ำวจะประสำนกับ วทร.ฯ 
เพ่ือให้จัดหำสิ่งของตำมท่ีโรงเรียนต้องกำรมำอย่ำงเหมำะสม  
  (๒)  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ โครงกำรสำยใยรักวิทยำลัยกำรทัพเรือสู่สังคม 
มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไม่น้อยกว่ำ ๒ กิจกรรม 
ตลอดปีกำรศึกษำ ซึ่ง วทร.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จำก ๑ ตัวชี้วดั 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีกำรจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม จ ำนวน ๒ กิจกรรม คือ  
   ๑) จัดกิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กำรศึกษำ ร.ร.บ้ำนสบค ำ จว.เชียงรำย เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๗     
   ๒)  จัดกิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กำรศึกษำ ร.ร.เชียงยืนวิทยำ จว.นครพนม เมื่อ ๒๙         
ม.ค.๕๘ 
  (๓)  มีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน พบว่ำ โครงกำรสำยใยรักวิทยำลัยกำรทัพเรือสู่สังคม    
เป็นโครงกำรที่ปลูกฝังให้นักศึกษำได้รู้จักช่วยเหลือสังคมในโอกำสอันควร โดยกำรมอบทุนกำรศึกษำ อุปกรณ์       
กำรเรียน อุปกรณ์กีฬำ เครื่องนุ่งห่ม และยำรักษำโรค แก่นักเรียนหรือประชำชนในท้องถิ่นที่ห่ำงไกล โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและนักศึกษำ รู้จักกำรเสียสละส่วนรวมและสังคม เป็นกำรปลูกฝังคุณธรรมที่ดี     
ต่อผู้บริหำรและเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้แก่เด็กและประชำชนในท้องถิ่นห่ำงไกล  อันเป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่สังคมในกำร
เป็นสังคมแห่งควำมเอ้ือเฟ้ือ มีกำรจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม  ด้วยกำรมอบทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กำรศึกษำ 
ร.ร.บ้ำนสบค ำ จว.เชียงรำย และ ร.ร.เชียงยืนวิทยำ จว.นครพนม เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน และมีผลประเมิน
ควำมพึงพอใจของกำรจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๓ อยู่ในระดับคุณภำพดี      
จึงสำมำรถสรุปได้ว่ำกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรสำยใยรักวิทยำลัยกำรทัพเรือสู่สังคม เป็นโครงกำรที่สะท้อนให้เห็น
ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรมีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อคนในชุมชน   
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม พบว่ำ โครงกำรสำยใยรักวิทยำลัย
กำรทัพเรือสู่สังคม เป็นโครงกำรที่ปลูกฝังให้นักศึกษำได้รู้จักช่วยเหลือสังคมในโอกำสอันควร โดยกำรมอบ
ทุนกำรศึกษำ อุปกรณ์กำรเรียน อุปกรณ์กีฬำ เครื่องนุ่งห่ม และยำรักษำโรค แก่นักเรียนหรือประชำชนใน
ท้องถิ่นที่ห่ำงไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้ำรำชกำรและนักศึกษำ รู้จักกำรเสียสละส่วนรวมและสังคม เป็น
กำรปลูกฝังคุณธรรมที่ดีต่อผู้บริหำร และเป็นกำรสร้ำงโอกำสให้แก่เด็กและประชำชนในท้องถิ่นห่ำงไกล อันเป็น
ตัวอย่ำงที่ดีแก่สังคมในกำรเป็นสังคมแห่งควำมเอ้ือเฟ้ือ โดยมีกำรจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ด้วยกำรมอบ
ทุนกำรศึกษำและอุปกรณ์กำรศึกษำ ร.ร.บ้ำนสบค ำ จว.เชียงรำย และ ร.ร.เชียงยืนวิทยำ จว.นครพนม เป็นรูปธรรม
อย่ำงชัดเจน และมีผลประเมินควำมพึงพอใจของกำรจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๔.๑๓ อยู่ในระดับคุณภำพดี จึงสรุปได้ว่ำกำรจัดกิจกรรมในโครงกำรสำยใยรักวิทยำลัยกำรทัพเรือสู่สังคม       
เป็นโครงกำรที่ท ำให้ข้ำรำชกำรและนักศึกษำได้รู้จักกำรเสียสละส่วนรวมเพ่ือสังคม และเป็นกำรสร้ำงโอกำส
ให้แก่เด็กและประชำชนในท้องถิ่นห่ำงไกล รวมทั้งเป็นตัวอย่ำงในกำรเป็นสังคมแห่งควำมเอ้ือ เฟ้ือ นับได้ว่ำ
โครงกำรสำยใยรักวิทยำลัยกำรทัพเรือสู่สังคม เป็นโครงกำรที่สะท้อนให้เห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรมีประโยชน์
และสร้ำงคุณค่ำต่อชุมชนหรือสังคม  
   (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ ระดับชำติ และหรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (๒) เท่ำกับ ๔ คะแนน 



๑๐๖ 

 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล (ประเด็นที่ 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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๗ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
(A) 

ผลประเมิน (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. ประเด็นท่ี ๑ โครงกำร
สำนสมัพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่ง
เดียว 

๕     ๓ ใน  ๓   ๓ ๑๕ 
      ๕ ข้อ      

๒. ประเด็นท่ี ๒ โครงกำร
สำยใยรักวิทยำลัยกำร
ทัพเรือสู่สังคม 

๕     ๔ ใน ๔   ๔ ๒๐ 
     ๕ ข้อ      

รวม ๑๐          ๓๕ 
ผลประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้ 

มาตรการส่งเสริม 
          ๓.๕๐ 

ระดับคุณภาพ          พอใช ้

 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ขำดกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว และกำรรำยงำนประเมิน
สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมทั้งสองโครงกำร ว่ำบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนที่
ก ำหนดหรือไม่ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ๑. ในกำรด ำเนินโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ตำมวงจรคุณภำพ PDCA โดยเฉพำะกำร
ด ำเนินโครงกำรสำนสัมพันธ์ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ควรจัดให้มีกำรประเมินโครงกำร (C) รวมทั้งให้น ำข้อเสนอแนะที่
ไดจ้ำกผลประเมินโครงกำรทั้งสองโครงกำรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 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  

 
   



๑๐๘ 

 

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 



๑๐๙ 

 

 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 ตำมท่ีก ำหนดไว้ในตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๘ เช่น กำรประเมินกำรใช้บริกำรระบบ
สำรสนเทศและกำรให้บริกำรโสตทัศน์ของ กบศ.ฯ และกำรประเมินกำรให้บริกำรกำรจัดเลี้ยงของ กอง สน.ฯ 
 



๑๑๐ 

 

 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 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่๓  

ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่๔  
 ควรให้ก ำลังพล วทร.ฯ และนักศึกษำ ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อสภำวะแวดล้อมและบรรยำกำศ      
ที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตำมเกณฑ์พิจำรณำในข้อ (๑) ถึง (๔) 
ของตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำและปรับปรุงต่อไป  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่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 กำรพัฒนำทักษะ
ภำษำอังกฤษในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม เป็นต้น) 
 ๕. ตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรค ำนวณค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำร ตำมค่ำถ่วงน้ ำหนัก (ผู้บริหำร
ประเมินตนเอง น้ ำหนักร้อยละ ๖๐ และ จก.ยศ.ทร. ประเมินผู้บริหำร น้ ำหนักร้อยละ ๔๐) 
  ๖. ควรตรวจสอบรำยชื่อและจ ำนวนของบุคลำกรที่เป็นอำจำรย์ /ครูช่วยสอน/DS ให้ตรงกับนิยำม         
ที่ก ำหนดไว้ในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ  



๑๑๑ 

 

 ๗. ควรจัดเก็บหลักฐำน/เอกสำรอ้ำงอิงผลด ำเนินงำนในมำตรฐำนที่ ๕ ฯ ให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ 
หมำยเหตุ นิยำม “อำจำรย์”  
  อำจำรย์ประจ ำของสถำนศึกษำ หมำยถึง ผู้ที่ท ำหน้ำที่ถ่ำยทอดควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับผู้เรียน ใน
ที่นี้หมำยถึง บุคลำกรภำยในสถำนศึกษำที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นอำจำรย์สอนและท ำหน้ำที่สอนหรือเป็น
อำจำรย์ที่คุมกลุ่มสัมมนำ/อภิปรำย (DS) ในหลักสูตรต่ำง ๆ ที่สถำนศึกษำนั้นรับผิดชอบ (โดยผู้ที่ระบุว่ำเป็น
อำจำรย์ประจ ำในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ต้องสำมำรถระบุวิชำที่สอนและหลักสูตรที่สอนในปีกำรศึกษำนั้น ๆ ได)้ 
  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 ำหรับใช้
ในกำรคัดเลือกอำจำรย์ 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) เพ่ือให้ได้
คะแนนตำมเกณฑ์ครบทั้ง ๓ ตัวบ่งชี้ (คือ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๗ - ๖.๙) 
  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที ่๗  
 ๑. ควรเสนอขออนุมัติแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ 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
ประเมินคุณภำพภำยใน วทร.ฯ ของคณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ ที่เข้ำประเมินใน
ครั้งสุดท้ำย มำใส่ไว้ใน SAR ปีปัจจุบัน (ส่วนที่ ๓ กำรติดตำมข้อเสนอแนะฯ) และอธิบำยผลกำรปรับปรุง      



๑๑๒ 

 

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
ไดจ้ำกผลประเมินโครงกำรทั้งสองโครงกำรในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ 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  เพื่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และน ำไปจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ วทร.ฯ ในปีต่อไป 
และให้รองรับกับกรอบกำรประเมินรอบสี่ เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรพัฒนำครู/อำจำรย์ด้ำนวิชำกำร     
(คนละไม่ต่ ำกว่ำ ๓๐ ชม./ปี) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวิชำกำร (คนละไม่ต่ ำกว่ำ ๑๐ ชม./ปี)  และกำรพัฒนำ
ก ำลังพลด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
 ๓. ให้ วทร.ฯ (รวมทั้งสถำนศึกษำอ่ืนอีก ๒ สถำนศึกษำ) ทบทวนควำมเหมำะสมอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
เอกลักษณ์ของสถำบัน ประเด็นกำรชี้น ำในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม รวมทั้งจัดเตรียมโครงกำรเพ่ือสนับสนุน       



๑๑๓ 

 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมภำยใน (พัฒนำภำษำอังกฤษของผู้เรียน) และ   
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมภำยนอก (๑ เรื่อง) แล้วเสนอขอควำมเห็นชอบจำกสภำกำรศึกษำ ยศ.ทร. 
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