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 คณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของ ทร. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ    ได้
ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗     เมื่อ 
๒๔ - ๒๖  พ.ย.๕๘ ตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน ในคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับ
สถำนศึกษำ ซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่ (ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ
ตรี) พ.ศ.๒๕๕๕  ที่ได้รับอนุมัติเมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๕  ซึ่งมีจ ำนวน ๗ มำตรฐำน รวม ๔๙ ตัวบ่งชี้ (โดยที่ 
รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. (ได้รับกำรยกเว้น ๒ ตัวบ่งชี้) บัดนี้ กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ    
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะท ำงำนฯ จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 
รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. รวมทั้งได้วิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ ส ำหรับ
ให้ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ได้ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 
รวมทั้งรักษำมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.
ให้มีควำมยั่งยืนต่อไป 
 กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. ครั้งนี้ ได้รับควำมร่วมมือ
เป็นอย่ำงดีจำกคณะผู้บริหำร ครู/อำจำรย์ และผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ และ
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหำร ครูผู้สอน บุคลำกร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

 

                                            พล.ร.ท. 
                                                                                 (พิเชฐ  ตำนะเศรษฐ) 
                            ประธำนอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำ 

                                      ของกองทัพเรือ ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ และ จก.ยศ.ทร.                                                   
                                                                   ม.ค.๕๙ 
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ควำมเห็นชอบของคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำของ ทร. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ 

รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.  
(ในระหว่ำง ๒๔ – ๒๖ พ.ย.๕๘) 

คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ  

๑. พล.ร.ต. …………………...……………..…....................  รอง จก.ยศ.ทร./หัวหน้ำคณะท ำงำนฯ 
   (ช่อฉัตร   กระเทศ) 

๒.  น.อ. ………………………………………......................... รองหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ 
       (มำนิต   โกสีย์) 

๓. น.อ.หญิง  ……………………………......…................... คณะท ำงำนฯ 
       (ชมภู   พัฒนพงษ์) 

๔. น.อ.หญิง .............................................................. คณะท ำงำนฯ 
    (จิรำวรรณ   ธีรพงษ์พิศุทธ์) 

๕. น.ท.หญิง …………….........…………………….............. คณะท ำงำนฯ 
         (วรำภรณ์   ศำสโนปถัมภ์) 

๖. น.ท. …………….........……………………...................... คณะท ำงำนฯ 
         (บุญยิ่ง   บุญผุด) 

๗. น.ท. …………….........……………………...................... คณะท ำงำนฯ 
         (ประดิษฐ์   พ้นชั่ว) 

๘. น.ท.หญิง …………….........…………………….............. คณะท ำงำนฯ/เลขำนุกำร 
         (ศรัญญำ   ศำสโนปถัมภ์) 

๙. น.ต. …………….........……………………...................... คณะท ำงำนฯ/ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
         (วิโรจน์   ถำวรวงษ์) 

๑๐. น.ต. ……………................………………..................... คณะท ำงำนฯ 
         (สุรพิชญ์   คนเที่ยง) 

๑๑. น.ต. …………….........……………………...................... คณะท ำงำนฯ 
        (จำรึก   พรเจริญ) 

๑๒. น.ต. …………….........……………………...................... คณะท ำงำนฯ 
         (จักรกฤษณ์   ชำวสวนมุ่งเจริญ) 

ผู้บริหารสถานศึกษา 

   น.อ. ……………………………………........…................. ผอ.กศษ.กพช.อร.   
          (สกล   สิริปทุมรัตน์) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   
 โรงเรียนช่ำงกรมอู่ทหำรเรือ กองกำรศึกษำ กรมพัฒนำกำรช่ำง กรมอู่ทหำรเรือ (รร.ชอร.กศษ.    
กพช.อร.) เป็นสถำนศึกษำของ ทร. ที่ขึ้นตรงกับกองกำรศึกษำ กรมพัฒนำกำรช่ำง กรมอู่ทหำรเรือ        
(กศษ.กพช.อร.) มีหน้ำที่ผลิตนักเรียนช่ำงกรมอู่ทหำรเรือ (นรช.อร.) ให้กับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ใน ทร. ตำมแต่ 
ทร.จะก ำหนด 

รร.ชอร.ฯ ก่อตั้งขึ้นเม่ือวันที่ ๑๖ ต.ค.๒๔๘๘ โดยรับนักเรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ ๔ หรือ
เทียบเท่ำ เข้ำศึกษำอบรมในหลักสูตร ๑ ปี เรียกว่ำ “ช่ำงฝึก” ต่อมำใน พ.ศ.๒๔๙๒ ได้เปลี่ยนมำรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษำปีที่ ๗ หรือเทียบเท่ำ เรียกว่ำ “นักเรียนช่ำง” “นักเรียนช่ำงยุทธโยธำ” 
พร้อมกับเปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนช่ำงยุทธโยธำ”เป็น “โรงเรียนช่ำงกรมอู่ทหำรเรือ” ตำมล ำดับ ครั้นต่อมำ 
ใน พ.ศ.๒๕๐๕ ได้เปลี่ยนแปลงกำรรับ นรช.อร. เป็นระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๖  ใน พ.ศ.๒๕๐๗ ได้เปิด
หลักสูตรอำชีพเลื่อนฐำนะช่ำงโรงงำนชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. โดยใช้ระยะเวลำกำรอบรม ๑๒ สัปดำห์ และ
ได้พัฒนำปรับปรุงหลักสูตรมำโดยตลอด  จนกระทั่งใน พ.ศ.๒๕๓๗  ทร. อนุมัติหลักกำรให้ปรับปรุง   
เป็นหลักสูตรนักเรียนช่ำงกรมอู่ทหำรเรือ พ.ศ.๒๕๓๖ ระยะเวลำด ำเนินกำรศึกษำ ๓ ปี โดยรับผู้จบ
กำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๓ ประกอบด้วย ๔ สำขำ คือ สำขำวิชำชีพช่ำงเครื่องกลโรงงำนเรือ  
สำขำวิชำชีพช่ำงไฟฟ้ำเรือ สำขำวิชำชีพช่ำงต่อเรือ และสำขำวิชำชีพช่ำงกำรอู่เรือ จนใน พ.ศ.๒๕๔๙ 
หลักสูตรนักเรียนช่ำงกรมอู่ทหำรเรือ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับกำรเทียบวุฒิกำรศึกษำจำกกระทรวงศึกษำธิกำร 
เมื่อ ๑๖ ม.ค.๔๙ และต่อมำใน พ.ศ.๒๕๕๐ หลักสูตรนักเรียนช่ำงกรมอู่ทหำรเรือ พ.ศ.๒๕๔๗ ได้รับกำร
เปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพโรงเรียนช่ำงกรมอู่ทหำรเรือ จนถึงปัจจุบัน 

ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.ชอร.ฯ มีจ ำนวนบุคลำกร รวมทั้งสิ้น ๒๕ คน แบ่งเป็นนำยทหำร
สัญญำบัตร ๑๑ นำย นำยทหำรประทวน ๑๒ นำย และลูกจ้ำงประจ ำ ๒ คน (ในจ ำนวนนี้ มีครูประจ ำ 
รวมอยู่ด้วย ๙ นำย) ส่วน นรช.อร. มีจ ำนวน ๑๙๕ นำย และได้รับจัดสรรงบประมำณใน งป.๕๗      รวม
ทั้งสิ้นจ ำนวน ๑๒,๔๐๙,๔๓๖ บำท โดยมีงบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๔,๘๖๐,๕๘๐ บำท  

สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน  

มำตรฐำน น้ ำหนัก 
ผลประเมินปี ๒๕๕๖ ผลประเมินปี ๒๕๕๗ 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน 

๑  คุณภำพผูส ำเร็จกำรศึกษำ ๔๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๔.๖๐ ดีมำก 
๒  นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๔.๘๐ ดีมำก 
๓  กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ๒๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๔.๔๐ ดี 
๔  กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน ๔๐ ๔.๗๗ ดีมำก ๔.๑๕ ดี 
๕  กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ๔๕ ๔.๙๘ ดีมำก ๓.๙๘ ดี 
๖  กำรฝึกศึกษำวิชำทหำร และภำวะผู้น ำ  ๖ ๕.๐๐ ดีมำก ๕.๐๐ ดีมำก 
๗  กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน ๓๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๓.๕๐ พอใช้ 
 ผลประเมิน ม.๑ - ม.๗ ๑๙๑ ๔.๙๔ ดีมาก ๔.๓๑ ดี 
  ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐ ๔.๐๐ ดี ๐.๐๐ ต้องปรับปรุง 
  ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๑.๐๐ ต้องปรับปรุง 
 ผลประเมินระดับสถาบัน ๒๑๑ ๔.๙๐ ดีมาก ๓.๙๕ ดี 
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ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  
จุดเด่น   
 ๑. มีกำรยกระดับคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยน ำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
 ๒. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปีที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ทุกนำย 
 ๓. ผลงำนของครูประจ ำมีคุณค่ำเป็นที่ยอมรับ (คือ จักรยำนบ ำบัดน้ ำเสีย) โดยมีหน่วยงำน
ภำยนอกน ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ๔. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญครบทุกรำยวิชำและมีกำรฝึกทักษะทำง
วิชำชีพจริง 
 ๕. นรช.อร. มีคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำก  
จุดที ควรพัฒนา  
 ๑. ยังไม่มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนของครูประจ ำ และ นรช.อร. ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
 ๒. กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ ยังไม่เป็นไปตำมวงจรคุณภำพ 
PDCA  
 ๓. กำรจัดเก็บเอกสำรของแต่ละตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๓ ยังไม่ครบถ้วน 
 ๔. ครูที่ออกไปบริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก ยังไม่มีกำรรำยงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่
ได้รับ มำปรับใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 ๕. ยังไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศของ รร.ชอร.ฯ 
 ๖. ยังไม่มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๗. ยังไม่มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบข้อมูล ไม่มีกำรลงโปรแกรมป้องกันไวรัสและ
ระบบป้องกัน ไม่มีระบบ Proxy Server ในกำรก ำหนดรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนระบบ Internet 
ภำยนอก 
 ๘. ไม่มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี จึงท ำให้       
ไม่ทรำบประสิทธิภำพผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง 
 ๙. ข้อมูลในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ขัดแย้งและไม่สอดคล้องกันกับหลักฐำนที่ใช้อ้ำงอิง  
 ๑๐.หลักสูตร นรช.อร. ยังไม่มีกำรปรับปรุงตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗ 
 ๑๑. ไม่มีกำรจัดอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ให้กับครู ด้ำนเทคนิคกำรสอนและกำรวัดประเมินผล 
 ๑๒. ขำดกำรประเมินระบบกำรคัดเลือกผู้เรียน 
 ๑๓. ไม่มีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ 
 ๑๔. ไม่มีกำรประเมินกำรใช้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 ๑๕. จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละตัวบ่งชี้ไม่เท่ำกัน 
 ๑๖. กำรด ำเนินงำนของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกกิจกรรมด ำเนินกำร ไม่ครบวงจรคุณภำพ PDCA 
 ๑๗. ไม่มีโครงกำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 
 ๑๘. รำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ มีไม่ครบทุกหน่วย 
 ๑๙. ไม่มีกำรทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมข้อเสนอแนะจำกผลกำร
ประเมินที่ผ่ำนมำ 
 ๒๐. ไม่มีผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 ๒๑. ขำดกำรตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงของข้อมูลในรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
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 ๒๒. ขำดกำรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงในแต่ละมำตรฐำน ให้มีควำมสมบูรณ์ 
 ๒๓. ขำดควำมชัดเจนในกำรเลือกหรือจัดท ำโครงกำรสนับสนุน/ตอบสนองตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำตำมที่ได้ก ำหนดไว้ 
 ๒๔. ไม่ได้จัดท ำแฟ้มเอกสำรอ้ำงอิงตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และไม่มีกำรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงผลกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรที่ตอบสนองตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร ตำมที่ได้อ้ำงอิงไว้ในรำยงำนกำร 
ประเมินตนเอง 
 ๒๕. โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (ทั้งสองโครงกำร) ขำดกำรก ำหนดประเด็นชี้น ำ
ในกำรชี้น ำ/ช่วยเหลือสังคม ที่ชัดเจน 
 ๒๖. ขำดควำมชัดเจนในกำรเลือกหรือจัดท ำโครงกำรสนับสนุน/ตอบสนองตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
 ๒๗. ไม่ได้จัดท ำแฟ้มเอกสำรอ้ำงอิงตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม และไม่มีกำรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิง
ผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรที่ตอบสนองตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ตำมที่ได้อ้ำงอิงไว้ในรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง   
ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนา 

๑. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนของครูประจ ำ และ นรช.อร. ในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยให้มี
รำยละเอียดประกอบด้วยชื่อเจ้ำของผลงำน ประเภทของกำรตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
หน่วยงำนที่รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ห้วงเวลำที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ 

๒. ควรจัดท ำแผนงำนบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้ชัดเจน และด ำเนินกำรโครงกำรให้ครบตำม
วงจรคุณภำพ PDCA พร้อมกับรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรทุกครั้ง 

๓. ควรจัดเก็บเอกสำรของแต่ละตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๓ฯ ให้ครบถ้วน  
๔. ครูที่ออกไปให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก ควรรำยงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ       

มำปรับใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
๕. ควรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศของ รร.ชอร.ฯ เพ่ือน ำมำใช้เป็น

ข้อมูลในกำรพัฒนำต่อไป 
๖. ควรมีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำร

ประเมินรอบสี่ ที่ สมศ. จะใช้วิธีกำรประเมินด้วยระบบออนไลน์ 
๗. ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบข้อมูล โดยกำรลงโปรแกรมป้องกัน

ไวรัส และน ำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งระบบ Proxy Server ป้องกันกำรบุกรุกจำกภำยนอกในกำรใช้งำน 
Internet ภำยนอก 

๘. ควรมีกำรสรุปข้อมูลบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้ชัดเจน (เช่นเดียวกับ
กำรสรุปครูประจ ำที่ได้รับกำรพัฒนำ) ปัจจุบันมีเฉพำะลำยมือชื่อรวมของทุกหน่วยใน อร. ท ำให้ไม่ทรำบว่ำ
คือใคร  ใน รร.ชอร.ฯ  

๙. หลังจำกท่ีคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประจ ำ           
ปีกำรศึกษำ ที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยแล้ว ควรเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีให้เป็น     
ลำยลักษณ์อักษร แล้วส ำเนำแจกจ่ำยให้ผู้เกี่ยวข้องอย่ำงทั่วถึง เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมตัวชี้วัด
และค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
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๑๐. ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบ (ผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี หรือผู้รับผิดชอบโครงกำร) รำยงำนและสรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ให้ครบทุกโครงกำรและตัวชี้วัดที่ก ำหนด และเสนอให้คณะกรรมกำร
สถำบันกำรศึกษำฯ พิจำรณำ ทุกวงรอบ ๖ เดือน 

๑๑. ในรำยงำนกำรประชุมที่มีควำมส ำคัญ เช่น กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ของคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ ควรมีเอกสำรแนบ
ประกอบรำยงำนกำรประชุมด้วย  

๑๒. ควรมีกำรจัดประชุมร่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงข้อมูลในรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง โดยเฉพำะข้อมูลเชิงปริมำณ ต้องเป็นข้อมูลเดียวกันไม่ว่ำถูกอ้ำงอิง ณ ที่ใด เพ่ือเพ่ิมควำม
รัดกุมและควำมน่ำเชื่อถือของสถำนศึกษำ เช่น จ ำนวนครู จ ำนวนบุคลำกร จ ำนวนผู้เรียน จ ำนวน
งบประมำณ จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ผลประเมินผู้บริหำร และวันเวลำในรำยงำนกำรประชุม เป็นต้น 
(เช่น มำตรฐำนที่ ๔ฯ กำรพัฒนำครู  ไม่มี แต่ไปปรำกฏข้อมูลอยู่ที่มำตรฐำนที่ ๒ฯ) 

๑๓. ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ควรแนบเอกสำรที่เป็นข้อมูลส ำคัญต้องใช้อ้ำงอิงย้อนหลัง ไว้ใน
ผนวกท้ำยเล่ม เพ่ือยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล เช่น ข้อมูลงบประมำณ ข้อมูลครูประจ ำและกำรพัฒนำ
เพ่ิมพูนควำมรู้/ผลงำนนวัตกรรมฯ ที่ตีพิมพ์และน ำไปใช้ประโยชน์/ผลงำนบริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ 
ข้อมูลบุคลำกร ผลประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ผลงำนผู้เรียน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นต้น  

๑๔. ควรมีกำรสื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน ตั้งแต่ผู้บริหำรระดับบนจนถึงผู้ปฏิบัติระดับล่ำง 
เพ่ือลดประเด็นควำมขัดแย้งและน ำพำองค์กรไปในทิศทำงเดียวกัน 

๑๕. นอกเหนือจำกกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนแล้ว ควรให้ผู้รับผิดชอบทุก
โครงกำรสรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนหลังสิ้นสุดโครงกำร/สิ้นปีกำรศึกษำ และควรเพ่ิมหัวข้อว่ำบรรลุ
ตำมค่ำเป้ำหมำยของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในโครงกำร/แผนงำนนั้นหรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้งสรุปปัญหำ 
ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพ่ือน ำไปกำรพัฒนำครั้งต่อไป และเป็นกำรด ำเนินงำนให้ครบวงจรคุณภำพ 
PDCA 

๑๖. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ใน พ.ศ.๒๕๕๙ รร.ชอร.ฯ ควรมีกำรปรับปรุง
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยเพ่ิมเติมโครงกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญ 
นอกเหนือจำกที่มีในรอบสำม ดังต่อไปนี้ 

  - พัฒนำครูและบุคลำกร ให้ได้ตำมจ ำนวนชั่วโมงที่ก ำหนด 
  - แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยวิเครำะห์ให้ครอบคลุมทุกด้ำน 
  - กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี ท ำ portfolio เป็นรำยบุคคล 
  - กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และกำรพัฒนำสุนทรียภำพ 

   - ควำมร่วมมือและฐำนข้อมูลของศิษย์เก่ำ  
   - กิจกรรมส่งเสริมทักษะภำษำอังกฤษ (เป็น ๑ ในตัวบ่งชี้บังคับของมำตรกำรส่งเสริม) 
   - ก ำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์สถำนศึกษำ 
   - กำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพของครู/ครูทหำร 

๑๗. ควรปรับปรุงหลักสูตร นรช.อร. ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและสอดคล้องกับหลักสูตร
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ของกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
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๑๘. ควรจัดอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ให้กับครู ด้ำนเทคนิคกำรสอนและกำรวัดประเมินผล 
๑๙. ควรมีกำรประเมินระบบกำรคัดเลือกผู้เรียน เพ่ือน ำผลไปวำงแผนพัฒนำปรับปรุงครั้งต่อไป 
๒๐. ควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ 
๒๑. ควรมีกำรประเมินกำรใช้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งวิเครำะห์และแปลผลกำร

ประเมิน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงต่อไป 
๒๒. ควรตรวจสอบควำมถูกต้องของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่อ้ำงอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ที่สัมพันธ์กัน

และสอดคล้องกับกิจกรรมในมำตรำฐำนที่ ๓ฯ 
๒๓. ควรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
๒๔. ควรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เป็นรูปธรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
๒๕. กิจกรรมกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำ           

ควรด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ PDCA ให้ครบถ้วน 
๒๖. กำรมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรของ กศษ.กพช.อร. เป็นนำยทหำรปกครอง ควรท ำเป็นค ำสั่งหรือ

บันทึกให้ชัดเจน รวมทั้งต้องมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติประจ ำวัน 
๒๗. รำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ควรจัดท ำให้ครบทุกหน่วยงำนย่อย 
๒๘. ควรมีกำรทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นประจ ำทุกปี และในแผนปฏิบัติงำน

ประจ ำปีของสถำนศึกษำควรเพ่ิมเติมโครงกำร/กิจกรรมใหม่อันเนื่องมำจำกผลประเมินของ ยศ.ทร.    
ของกองทัพ และของ สมศ.   

๒๙. ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
๓๐. ควรมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมเชื่อมโยงของข้อมูลใน SAR แต่ละส่วน ตั้งแต่ส่วนที่ ๑   

ถึงส่วนที่ ๕ และผนวก ให้สัมพันธ์กับหลักฐำนที่ใช้อ้ำงอิง  และเพ่ิมเติมรำยกำรข้อมูลเอกสำรอ้ำงอิงที่
เชื่อมโยงกับมำตรฐำนอ่ืนไว้ในตัวบ่งชี้นั้น ๆ ด้วย 

๓๑. ควรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงในแต่ละมำตรฐำน ให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ 
๓๒. ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร 

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่ก ำหนด และด ำเนินกำรโครงกำรให้ครบตำมวงจรคุณภำพ 
PDCA และจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ ในแฟ้มเอกสำรตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส ำหรับพร้อมรับกำรตรวจสอบและประเมิน 

๓๓. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนเอกลักษณ์ของสถำบัน 
โดยกำรลดอัตลักษณ์ จำก ๒ เรื่อง เป็น ๑ เรื่อง และเพ่ิมเอกลักษณ์ ๑ เรื่อง 

๓๔. ควรก ำหนดประเด็นกำรชี้น ำของทุกโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมให้
ชัดเจน และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมนั้น ๆ และเสนอขอควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พร้อมทั้งบรรจุไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  
ให้ชัดเจน 
 ๓๕. ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร และ
ด ำเนินกำรโครงกำรให้ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA และจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนของ
โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ในแฟ้มเอกสำรตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมให้สมบูรณ์ครบถ้วน 
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ตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเองให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส ำหรับพร้อมรับกำรตรวจสอบ
และประเมิน 
 ๓๖. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำร
ส่งเสริม  แยกเป็นโครงกำรภำยในสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร (กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ) และโครงกำร
ภำยนอกสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

๑. หลังจำกที่คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีกำรศึกษำ ที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยแล้ว ควรเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีให้เป็นลำยลักษณ์อักษร แล้วส ำเนำแจกจ่ำยให้ผู้เกี่ยวข้องอย่ำงทั่วถึง เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้
บรรลุตำมตัวชี้วัดและ ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

๒. ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบ (ผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี หรือผู้รับผิดชอบโครงกำร) รำยงำนและสรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด 
ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ให้ครบทุกโครงกำรและตัวชี้วัดที่ก ำหนด และเสนอให้คณะกรรมกำร
สถำบันกำรศึกษำฯ พิจำรณำทุกวงรอบ ๖ เดือน 
 ๓. ควรมีกำรจัดประชุมร่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงข้อมูลในรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง โดยเฉพำะข้อมูลเชิงปริมำณ ต้องเป็นข้อมูลเดียวกันไม่ว่ำถูกอ้ำงอิง ณ ที่ใด เพ่ือเพ่ิม
ควำมรัดกุมและควำมน่ำเชื่อถือของสถำนศึกษำ เช่น จ ำนวนครู จ ำนวนบุคลำกร จ ำนวนผู้เรียน จ ำนวน
งบประมำณ จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ผลประเมินผู้บริหำร และวันเวลำในรำยงำนกำรประชุม    
เป็นต้น (เช่น มำตรฐำนที่ ๔  กำรพัฒนำครู  ไม่มี แต่ไปปรำกฎข้อมูลอยู่ท่ี มำตรฐำนที่ ๒) 
 ๔. ควรปรับปรุงหลักสูตร นรช.อร. ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและสอดคล้องกับหลักสูตร
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ของกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
 ๕. ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำร
ส่งเสริม และโครงกำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร และด ำเนินกำร
โครงกำร ให้ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA และจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรใน
แฟ้มเอกสำรให้สมบูรณ์ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
ส ำหรับพร้อมรับกำรตรวจและประเมิน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ใน พ.ศ.๒๕๕๙ รร.ชอร.ฯ ควรมีกำรปรับปรุง
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยเพ่ิมเติมโครงกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญ 
นอกเหนือจำกท่ีมีในรอบสำม ดังต่อไปนี้ 
       - พัฒนำครูและบุคลำกร ให้ได้ตำมจ ำนวนชั่วโมงท่ีก ำหนด 
       - แผนบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง โดยวิเครำะห์ให้ครอบคลุมทุกด้ำน 
       - กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนเป็นคนดี ท ำ portfolio เป็นรำยบุคคล 

 - กิจกรรมกำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และกำรพัฒนำสุนทรียภำพ 
       - ควำมร่วมมือและฐำนข้อมูลของศิษย์เก่ำ  
       - กิจกรรมส่งเสริมทักษะภำษำอังกฤษ (เป็น ๑ ในตัวบ่งชี้บังคับของมำตรกำรส่งเสริม) 
       - ก ำหนดอัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์สถำนศึกษำ 
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       - กำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพของครู/ครูทหำร 
 ๒. ควรเสนอปรับโครงสร้ำงอัตรำก ำลังพลของ รร.ชอร.ฯ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
        ๓. ควรบรรจุก ำลังพลในต ำแหน่งครูวิชำชีพให้ครบตำมอัตรำ  

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


