
ผนวก ง 
สรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน กอง สน.ยศ.ทร. ประจ าปี งป.๕๙  

(ใช้ข้อมูลปีการศึกษา ๒๕๕๘)  
................................................. 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๕ ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ (หน่วยรับผิดชอบหลัก คือ กอง สน.ยศ.ทร.) 
เกณฑ์การพิจารณา : ข้อ 
(๑) มีหน่วยรับผิดชอบในการจัดหา จัดท าแผนพัฒนา และการซ่อมบ ารุง 
(๒) มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่ และสภาวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้เอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน 
(๓) มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๔) มีการพัฒนาระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง      
และมีการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน 
(๕) มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้และอุปกรณ์การฝึกที่หลากหลาย ทันสมัย 
(๖) มีระบบการบริการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ 
(๗) มีการบริการอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือบริการด้านอาหาร      
การกีฬา และความปลอดภัยของผู้เรียน 
(๘) มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถาบัน และหรือกับสถาบันอ่ืน 
(๙) มีการประเมินผลการให้บริการและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้  โดยที่ค่าเฉลี่ยรวมของผลการประเมิน     
ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก ๕ คะแนน 
(๑๐)  มีการน าผลการประเมิน มาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการ 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ - ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ มี ๗ - ๘ ข้อ มี ๙ - ๑๐ ข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 จากการตรวจสอบข้อมูล พบว่า ศยร.ฯ กบศ.ฯ กหส.ฯ กอง สน.ฯ และห้องพยาบาลฯ ด าเนินการ     
ตามเกณฑ์พิจารณาได้ จ านวน ๑๐ ข้อ จากจ านวนทั้งหมด ๑๐ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีหน่วยรับผิดชอบในการจัดหา จัดท าแผนพัฒนา และการซ่อมบ ารุง พบว่า กบศ.ฯ และ กอง สน.ฯ 
เป็นหน่วยรับผิดชอบและด าเนินการจัดหา จัดท าแผนพัฒนา และการซ่อมบ ารุง เช่น กบศ.ฯ จะด าเนินการ
จัดหาอุปกรณ์สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้ ตามที่สถานศึกษาต่างๆ ขอรับการสนับสนุน  ส่วนการจัดท า
แผนพัฒนาและซ่อมบ ารุง กบศ.ฯ จะด าเนินการซ่อมท าในเบื้องต้น หากไม่สามารถด าเนินการได้ ก็จะเสนอ 
อล.ทร.ด าเนินการซ่อมท าต่อไป เช่น การจัดท าแผนพัฒนาและซ่อมบ ารุงเครื่องคอมพิวเตอร์  
  (๒)  มีการพัฒนาและปรับปรุง อาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่  และสภาวะแวดล้อม (๕ ส.)            
ให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดการเรียนการสอน พบว่า ได้ท าการพัฒนาและปรับปรุง
ห้องเรียนต่าง ๆ เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด จอมอนิเตอร์  ส าหรับให้นักศึกษาหรือ นทน. ได้เห็นค าบรรยายของ  

ง - ๑ ของ ๓ หน้า 



อาจารย์อย่างชัดเจนและทั่วถึง มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยการจัดสวนหย่อมให้ดูร่มรื่น มีการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสภาวะแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนการสอน มีการซ่อมบ ารุง
ระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ระบบลิฟท์โดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และได้ท ากิจกรรม ๕ ส. เพ่ือให้
สภาพแวดล้อมในการท างานดียิ่งขึ้นตามห้วงเวลาที่เหมาะสม   
  (๓)  มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อย ในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยศ.ทร. ได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ทั้งประปา ไฟฟ้า ถนน ท่อระบายน้ า 
ระบบก าจัดของเสีย การก าจัดขยะ และระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารโดย กอง สน.ฯ เป็นผู้รับผิดชอบ 
เช่น การก าจัดของเสีย และการก าจัดขยะ จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานรักษาสถานที่ รับผิดชอบในการดูแลก าจัด
ของเสียและขยะตามอาคารต่าง ๆ และจะมีหน่วยงานภายนอกมาจัดเก็บของเสียและขยะ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 
สองครั้ง รวมทั้งมีค าสั่งแต่งตั้งสถานีดับเพลิง มีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ เป็นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง    
      (๔)   มีการพัฒนาระบบห้องสมุด ระบบสารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีการฝึกใช้งานให้แก่ผู้เรียน พบว่า กหส.ฯ ได้มีการพัฒนาระบบห้องสมุดมีการออกกฎระเบียบการใช้
ห้องสมุด เพ่ือให้มีความทันสมัยเข้าสู่มาตรฐานสากล โดยน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการบริหารงาน
ห้องสมุด และการให้บริการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับห้องสมุดของสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทร. เช่น 
การพัฒนาโปรแกรมสืบค้นข้อมูลหนังสือผ่านระบบเครือข่ายโดยใช้ Web Browsers โดยสามารถสืบค้นหนังสือ
ได้จาก ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง และหัวเรื่อง และการยืม/คืนหนังสือ ด้วยระบบ Barcode การสืบค้นข้อมูลผ่าน
ระบบเครือข่ายระบบ LAN ของ ยศ.ทร. การสืบค้นข้อมูลผ่าน Internet ส าหรับบุคคลภายนอกที่ wed site 
http://navy.mi.th/navedu และได้จัดท าห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ขึ้นเพ่ือให้นักศึกษา นทน.
ข้าราชการ ได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  มีการแนะน าการใช้ห้องสมุดให้แก่ผู้เข้า
เรียนในวันปฐมนิเทศทุกหลักสูตร    
     (๕)  มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้และอุปกรณ์การฝึกที่หลากหลาย ทันสมัย พบว่า ยศ.ทร. มีสื่อ/
โสตทัศนูปกรณ์การเรียนรู้และอุปกรณ์การฝึกที่หลากหลาย ทันสมัย เช่น ห้องสมุดยุทธศาสตร์ และได้จัดท า
หนังสือ วีดีทัศน์ และแถบบันทึกเสียงในรูปแบบต าราดิจิตอล ได้ติดตั้ง Wireless Lan ในห้องสมุดและสถานที่
ต่าง ๆ ของอาคาร สรส. เพ่ือให้บริการแก่ข้าราชการ นักศึกษา และ นทน. หลักสูตรต่าง ๆ ได้รับความสะดวก
และรวดเร็วในการสืบค้นหรือเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ กบศ.ฯ ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับ
สถานศึกษาต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายแผ่นใส/แผ่นพับ เครื่องฉายมัลติมีเดีย                         
เครื่องโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน ล าโพง จอรับภาพ ฯลฯ  
  (๖) มีระบบการบริการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ พบว่า มีระบบการ
บริการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ที่อ านวยความสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ ได้แก่ ห้องสมุด ยศ.ทร. จัดให้มีห้องสมุด
หนังสือทั่วไป ห้องสมุดยุทธศาสตร์ ห้องสมุดเอกสารวิจัย จัดท าคู่มือการใช้ห้องสมุด ค าแนะน าในการยืมหรือจอง
หนังสือล่วงหน้า กบศ.ยศ.ทร. ให้บริการโสตทัศนูปกรณ์การเรียนการสอน ให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์
เครื่องขยายเสียง เครื่องฉายแผ่นใส/แผ่นพับ เครื่องฉายมัลติมีเดีย เครื่องโปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน ล าโพง จอรับภาพ 
ฯลฯ ติดตั้ง Wifi ตามจุดต่าง ๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล และ ศยร.ฯ ให้บริการเครื่องฝึก     
จ าลองยุทธ์ NWS 980  พร้อมเจ้าหน้าที่ในการฝึก 
  (๗) มีการบริการอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือบริการด้านอาหาร 
การกีฬา และความปลอดภัยของผู้เรียน พบว่า ยศ.ทร. มีการบริการอนามัยโดยมีห้องพยาบาลเพ่ือการรักษา
เบื้องต้น  มีการตรวจสุขาภิบาล  มีการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษา/นทน.  โดยจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพ 

ง - ๒ ของ ๓ หน้า 

http://navy.mi.th/navedu


ร่างกายต้นปีการศึกษาและก่อนจบการศึกษา มีการแข่งขันกีฬาระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ  มีเจ้าหน้าที่พลาธิการ        
กอง สน.ฯ ดูแลด้านอาหาร มีการตรวจคุณภาพและความสะอาดของอาหารเป็นประจ า และมีระบบป้องกัน
อัคคีภัย/ระบบลิฟท์/ระบบการจราจร เพ่ือความปลอดภัยของผู้เรียน โดย กอง สน.ฯ ดูแลรับผิดชอบ 
  (๘)  มีการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถาบัน และหรือกับสถาบันอ่ืน พบว่า มีการเชื่อมโยง
เครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาร่วมกันโดยผ่านระบบ LAN เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของหน่วย     
ต่าง ๆ ภายใน ยศ.ทร. ได้อย่างสะดวก โดยมีการจัดเก็บและส ารองข้อมูลไว้ใน Server แผนกกรรมวิธีข้อมูล กบศ.ฯ 
และสามารถสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดภายนอก ทร. การประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอ่ืน  ๆ              
การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาและวิชาการร่วมกัน การแลกเปลี่ยนการใช้
ห้องสมุด เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) 
  (๙)  มีการประเมินผลการให้บริการและการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้  โดยที่ค่าเฉลี่ยรวมของผลการ
ประเมิน ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก ๕ คะแนน พบว่า กหส.ฯ ให้นักศึกษา/นทน. กรอกแบบประเมินการให้บริการ
ของ กหส.ฯ ซึ่งมีระดับการประเมิน ๕ ระดับ คือ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สุด ในปีการศึกษา 
๒๕๕๘  มีผลการประเมินความพึงพอใจเท่ากับ ๔.๑๗ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก 
  (๑๐) มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการ พบว่า มีการน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการ โดย กหส.ฯ ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจจาก     
การวิจารณ์หลักสูตรมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการการให้บริการ เช่น การจัดหาหนังสือและต ารา โดยให้ นขต.
ยศ.ทร. และสถานศึกษาต่าง ๆ เสนอความต้องการรายชื่อหนังสือ/ต ารา เพ่ือให้ตรงตามเนื้อหาที่มีการเรียนการสอน 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ ปี ๒๕๕๘ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด (ข้อ)   ๑๐ ข้อ 
จ านวนเกณฑ์พิจารณาที่สามารถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด าเนินการได้ 

  ๑๐ ข้อ 
(มีข้อ. ๑ - ๑๐) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 
ระดับคุณภาพ   ดีมาก 

 

 จุดเด่นของตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕   
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๕   
 ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีที่ ๖.๕   
 ไม่มี 

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

ง - ๓ ของ ๓ หน้า 

   ตรวจถูกต้อง 
       น.อ.หญิง 

     (ชมภู  พัฒนพงษ์) 
    รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 

             เม.ย.๕๙ 


