
ส่วนที่ ๔ 
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. 

    
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะ
ทำงอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด  ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 1 ของ สมศ.) ; 
ค ำอธิบำย 
เกณฑ์สอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ : ได้คะแนนสอบ > ร้อยละ ๖๐  
เกณฑ์ดหีมำยถึงสอบผ่ำนมำตรฐำนวิชำชีพ : ได้คะแนนสอบ > ร้อยละ ๗๐  
- รร.ชุมพลฯ  รร.สสท.ฯ  รร.นย.ฯ  รร.อล.ฯ  รร.พธ.ฯ  และ รร.ขส.ฯ ใช้ค่ำเฉลี่ยผลกำรสอบข้อสอบมำตรฐำน
วิชำชีพกับคะแนนฝึกภำคปฏิบัติตลอดป ี
- รร.ดย.ฯ  รร.ชอร.ฯ  และ รร.นวก.ฯ ใช้ผลกำรสอบข้อสอบมำตรฐำนวิชำชีพ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๔๔.๙๙ ≥ ๔๕ ≥ ๕๕ ≥ ๖๕ ≥ ๗๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้น ำ นรช.อร.ชั้นปีที่ ๓ จ ำนวน ๗๐ นำย เข้ำทดสอบ     
ทำงกำรศึกษำระดับชำติ ด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ ใน ๒๔ ม.ค.๕๘              
ณ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร แต่เนื่องจำกสถำนศึกษำไม่ได้ก ำหนดคะแนนมำตรฐำนวิชำชีพใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป คณะท ำงำนฯ จึงพิจำรณำคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป โดยใช้ค่ำเฉลี่ยผลรวมของคะแนนชุดวิชำ
พ้ืนฐำนและกำรเรียน + ชุดวิชำพ้ืนฐำนวิชำชีพ ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ ๔๕.๐๕ (๔๗.๒๐ + ๔๒.๙๐/๒) ดังนั้น จึงมีผู้ได้
คะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี (คะแนน นรช.อร.) ขึ้นไป จ ำนวน ๓๔ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง ทั้งหมด ๗๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๕๗ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑๐๒ นำย 
จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง ทั้งหมด ๑๔๗ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๙ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
 
 
 
 
 

ผลกำรตรวจสอบ 

 



๒๖ 
 

 
 

ข้อมูล 

ปี ๒๕๕๕ 
(ใช้ผลสอบ
มำตรฐำน
วิชำชีพของ 
รร.ชอร.ฯ) 

ปี ๒๕๕๖ 
(ใช้ผลสอบ
มำตรฐำน
วิชำชีพของ 
รร.ชอร.ฯ) 

ปี ๒๕๕๗ 
(ใช้ผลสอบ 
V-NET) 

รวม 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง (นำย) 

๓๗ ๔๐ ๓๔ ๑๑๑ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำงอยู่ในเกณฑ์ดขีึ้นไป 
(นำย) 

๓๗ ๓๑ ๓๔ ๑๐๒ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๓๗ ๔๐ ๗๐ ๑๔๗ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๗๗.๕๐ ๔๘.๕๗ ๖๙.๓๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๔ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในแต่ละปี
กำรศึกษำ; พิจำรณำจำกคะแนนภำคทฤษฎีตลอดหลักสูตร 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๒.๑๙ ≥ ๒.๒๐ ≥ ๒.๓๐ ≥ ๒.๔๐ ≥ ๒.๕๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ (พิจำรณำจำกระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภำคทฤษฎี ช่อง(ก)* จำกแบบเสนอผล
กำรสอบควำมรู้ ยศ.๕) เท่ำกับ ๓.๐๔ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ ๓.๐๓ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๓๗ ๔๐ ๗๐ ๑๔๗ 
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

๑๑๔.๗๐ ๑๑๘.๔๐ ๒๑๒.๖๙ ๔๔๕.๗๙ 

ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
(GPAX)ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 

๓.๑๐ ๒.๙๖ ๓.๐๔ ๓.๐๓ 

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

 



๒๗ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมำก 
ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ; พิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ยรวม, เกณฑ์ดี : 
คะแนนเฉลี่ย ≥ ๒.๕๑, เกณฑ์ดีมำก : คะแนนเฉลี่ย ≥ ๓.๕๑ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๒๙.๙๙ ≥ ๓๐ ≥ ๔๐ ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี

จ ำนวน ๕๓ นำย และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๑๗ นำย (พิจำรณำจำกระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ช่อง(ด) จำก
แบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้ ยศ.๕) รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก 
จ ำนวน ๗๐ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๗๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๑๑๖ นำย และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๓๑ นำย รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก จ ำนวน ๑๔๗ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๑๔๗ นำย  
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี (นำย) 

๒๙ ๓๔ ๕๓ ๑๑๖ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๘ ๖ ๑๗ ๓๑ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ด-ีดีมำก (นำย) 

๓๗ ๔๐ ๗๐ ๑๔๗ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๓๗ ๔๐ ๗๐ ๑๔๗ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำง
ทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 2 ของ สมศ.) พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยผลรวมคะแนนควำมประพฤติและคะแนน
ควำมเหมำะสมเกณฑ์ดี : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ร้อยละ ๘๐ และเกณฑ์ดีมำก : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ร้อยละ ๙๐ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๕๙.๙๙ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 



๒๘ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำ

คุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๓๖ นำย และอยู่ในเกณฑ์
ดีมำก จ ำนวน ๑๑ นำย (พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยผลรวมของคะแนนควำมประพฤติ ช่อง (ฉ) และคะแนนควำม
เหมำะสม ช่อง (ช) จำกแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้ ยศ.๕) รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/ 
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ใน เกณฑ์ดี-ดีมำก จ ำนวน  
๔๗ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๗๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๑๔ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำม
ประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน 
๖๒ นำย และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๕๕ นำย รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก จ ำนวน ๑๑๗ นำย      
จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๑๔๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ด ี(นำย) 

๑๐ ๑๖ ๓๖ ๖๒ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑด์ีมำก (นำย) 

๒๑ ๒๓ ๑๑ ๕๕ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/ 
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ด-ีดีมำก (นำย) 

๓๑ ๓๙ ๔๗ ๑๑๗ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๓๗ ๔๐ ๗๐ ๑๔๗ 
ร้อยละ ๘๓.๗๘ ๙๗.๕๐ ๖๗.๑๔ ๗๙.๕๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๔ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำรระดับดีขึ้นไป ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 4 ของ สมศ.) ระดับดี : ผลประเมิน ≥ ๓.๕๑ จำกมำตรวัด ๕ ระดับ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

 

๑ - ๔๔.๙๙ ≥ ๔๕ ≥ ๕๕ ≥ ๖๕ ≥ ๗๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

 

 



๒๙ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วย

ผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำร
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๒๕ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่หน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมินกลับมำ ทั้งหมด ๒๙ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๑ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีได้ผลประเมินควำม
พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำรระดับดี
ขึ้นไป จ ำนวน ๙๒ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่หน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมินกลับมำทั้งหมด ๙๖ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ 
(ใช้ข้อมูลส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
๒๕๕๔) 

ปี ๒๕๕๖ 
(ใช้ข้อมูลผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
๒๕๕๕) 

ปี ๒๕๕๗ 
(ใช้ข้อมูลผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ 
๒๕๕๖) 

รวม 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ ได้ผลประเมินควำม       
พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ใน
ด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำร
ระดับดีข้ึนไป 

๓๗ ๓๐ ๒๕ 
 

๙๒ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่หน่วยผู้ ใช้ตอบแบบ
ประเมินกลับมำทั้งหมด 

๓๗ ๓๐ ๒๙ ๙๖ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๔๓ ๓๗ ๔๐ ๑๒๐ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๖.๒๑ ๙๕.๘๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 
 

 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั 
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)*(B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง
อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อ
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 

๘ ๑๐๐ ๗๗.๕๐ ๔๘.๕๗ ๖๙.๓๙ ๔ ๓๒ 

๑.๒ ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร (GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในแต่ละปี
กำรศึกษำ 

๘ ๓.๑๐ ๒.๙๖ ๓.๐๔ ๓.๐๓ ๕ ๔๐ 

๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี ท่ี
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด 

๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๔๐ 

๑.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนน
ควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์
ดี-ดีมำกตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำทั้งหมด 

๘ ๘๓.๗๘ ๙๗.๕๐ ๖๗.๑๔ ๗๙.๕๙ ๔ ๓๒ 

๑.๕ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผล
ประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จ
ก ำรศึ กษ ำใน ด้ ำน สม รรถน ะท ำงวิ ช ำ ชีพ แล ะ
คุณลักษณะทำงทหำรระดับดีขึ้นไป ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำท้ังหมด 

๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๖.๒๑ ๙๕.๘๓ ๕ ๔๐ 

รวม ๔๐      ๑๘๔ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๖๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑  
 ๑. มีกำรยกระดับคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยน ำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
 ๒. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปีที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน อยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ทุกนำย 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ไม่มี 
 
 



๓๑ 
 

 
มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้   
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิต นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์  งำนสร้ำงสรรค์  งำนวิจัย 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีระบบกำรบริหำรงำนสร้ำง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ 
(๒)  มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เก่ียวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนฯ 
(๓)  มีแหล่งค้นคว้ำด้ำนต่ำง ๆ เพื่อสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ 
(๔)  มีกำรพัฒนำ/ให้ควำมรู้ส่งเสริมกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 
(๕)  มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจเพ่ือให้เกิดกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ 
(๖)  มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงคณะครู/อำจำรย์ กับหน่วยงำนภำยนอก 
(๗)  มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำนและกำรด ำเนินงำน 
(๘)  มีกำรน ำผลประเมินจำกข้อ (๗) ไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำนและกำรด ำเนินงำน 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๒ ข้อ มี ๓ - ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ - ๗ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๗ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
  (๑) มีระบบกำรบริหำรงำนสร้ำง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้แต่งตั้งให้ 
น.ต.สุธี  บูรณะเสถียร เป็นคณะอนุกรรมกำรควบคุมมำตรฐำนที่ ๒ นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ มีหน้ำที่
ควบคุม ก ำกับดูแล วำงกรอบกำรประเมิน และติดตำมกำรประเมินผล ตำมค ำสั่ง รร.ชอร.ฯ (เฉพำะ)            
ที่ ๓๙/๒๕๕๗ ลง ๖ ต.ค.๕๗ มีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนโครงงำนสิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัย ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ มีกำรขออนุมัติจัดท ำโครงงำนสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ของครู และ นรช.อร. พร้อมทั้ง
แต่งตั้งที่ปรึกษำโครงงำนและผู้นิเทศโครงงำน มีกำรขออนุมัติแผนกำรใช้จ่ำยเงินรำยรับสถำนศึกษำเพ่ือ
สนับสนุนกำรจัดท ำนวัตกรรมและโครงงำน แต่งตั้งคณะเจ้ำหน้ำที่ประเมินโครงกำรและจัดอันดับผลงำนดีเด่น 
และมีรำยงำนผลกำรประกวดโครงงำนสิ่งประดิษฐ์  ตลอดจนมีรำยงำนสรุปผลกำรจัดท ำโครงงำนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงำนสร้ำงสรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รวมทั้งปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ 
  (๒) มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนฯ        
พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก รร.ชอร.ฯ ยังไม่มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศเกี่ยวกับงำน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ มีเพียงกำรรวบรวมข้อมูลผลงำนของครูและ นรช.อร. ตั้งแต่   
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ แต่ยังไม่มีรำยละเอียดชื่อเจ้ำของผลงำน ประเภทของกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงำนที่รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ห้วงเวลำที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่และน ำไปใช้
ประโยชน์ 



๓๒ 
 

  (๓) มีแหล่งค้นคว้ำด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ 
รร.ชอร.ฯ มีห้องสมุด ระบบอินเตอร์เน็ต และโรงงำนต่ำง ๆ ใน อร. เป็นแหล่งค้นคว้ำด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำร
สร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ฯ  
  (๔) มีกำรพัฒนำ/ให้ควำมรู้ส่งเสริมกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย พบว่ำ  
รร.ชอร.ฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษำโครงงำนและผู้นิเทศโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ของ นรช.อร. และสนับสนุนให้          
ครู ๒ นำย นรช.อร. ๗๐ นำย เข้ำร่วมงำน “นำวีวิจัย ๒๐๑๔” ใน ๕ ส.ค.๕๗ ณ ห้องเจ้ำพระยำ หอประชุม ทร.  
ครู ๒ นำย นรช.อร. ๕ นำย ร่วมงำน “นำยเรือวิชำกำร ๕๗” ใน ๒๒ ส.ค.๕๗ ณ รร.นร.  ครู ๑ นำย       
นรช.อร. ๕ นำย ร่วมงำนนิทรรศกำรผลงำนวิชำกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ นจอ. ประจ ำปี กำรศึกษำ ๒๕๕๗  
ใน ๒๖ ก.ย.๕๗ ณ รร.จอ.ยศ.ทอ.  ครู ๕ นำย นรช.อร. ๑๔๐ นำย ร่วมงำน “วันนักประดิษฐ์” ประจ ำปี 
๒๕๕๘ ใน ๓ ก.พ.๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี จว.นนทบุรี และครู ๒ นำย 
นรช.อร. ๕ นำย ร่วมงำน “สัปดำห์วิชำกำร ๕๗” ใน ๑๗ มี.ค.๕๘ ณ รร.ชท.สปท. รวมทั้งน ำผลงำน
สิ่งประดิษฐ์ของครู และ นรช.อร. ไปจัดแสดง 
  (๕) มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจเพ่ือให้เกิดกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ  
รร.ชอร.ฯ มีกำรแต่งตั้งคณะเจ้ำหน้ำที่ประเมินโครงกำรและจัดอันดับผลงำนดีเด่น มีรำยงำนผลกำรประกวด
โครงงำนสิ่งประดิษฐ์ และมอบรำงวัลผลงำนดีเด่นของ นรช.อร. จ ำนวน ๓ รำงวัล เพ่ือเป็นขวัญและก ำลังใจ 
  (๖) มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงคณะครู/อำจำรย์ กับหน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ มีกำรจัดท ำ
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ ร.ร.จิตรลดำ (สำยวิชำชีพ) ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำร
ทำงวิชำกำร กำรพัฒนำหลักสูตร กำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำร่วมกัน เช่น กำรขอรับกำรสนับสนุนอำจำรย์ 
วรินทร  ตนุวงษ์วิวัฒน์ มำสอนวิชำภำษำไทย ๑ แก่ นรช.อร.  ให้กำรสนับสนุนนักเรียน ร.ร.จิตรลดำ เข้ำเรียนรู้
ทักษะงำนช่ำงและฝึกงำน รวมทั้งกำรน ำผลงำนของครูและ นรช.อร. ไปจัดแสดงงำน “นำยเรือวิชำกำร ๕๗” 
และเข้ำร่วมนิทรรศกำรผลงำนวิชำกำรโครงงำนวิทยำศำสตร์ นจอ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และ งำน “สัปดำห์
วิชำกำร ๕๗”  
  (๗) มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำนและกำรด ำเนินงำน  พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้แต่งตั้งคณะเจ้ำหน้ำที่
ประเมินโครงกำรและจัดอันดับผลงำนดีเด่น และมีรำยงำนผลกำรประกวดโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนมี
รำยงำนสรุปผลกำรจัดท ำโครงงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนสร้ำงสรรค์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
รวมทั้งมีกำรสรุปปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง คือ กำรจัดท ำโครงงำนสิ่งประดิษฐ์ในชั่วโมงวิชำโครงงำนและ
ฝึกงำนวิชำชีพของ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๓ ซึ่งเป็นวิชำสุดท้ำยของภำคปลำย ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรจัดท ำ
โครงงำน  
  (๘) มีกำรน ำผลประเมินจำกข้อ (๗) ไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำนและกำรด ำเนินงำน พบว่ำ          
รำยงำนสรุปผลกำรจัดท ำโครงงำนฯ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มีข้อเสนอแนะให้ปรับย้ำยวิชำโครงงำนและฝึกงำน
วิชำชีพของ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๓ มำเป็นวิชำแรกของภำคปลำย รร.ชอร.ฯ จึงได้ด ำเนินกำรปรับย้ำยวิชำโครงงำน
และฝึกงำนวิชำชีพของ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๓ มำเป็นวิชำแรกของภำคปลำย ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๘ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๗ ข้อ 
(มีข้อ ๑ และ ข้อ ๓ - ๘) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 



๓๓ 
 

 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที ่5 ของ สมศ.) 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ จ ำนวน ๒ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๙ นำย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๒๒ 
ประกอบด้วย 
 ๑. กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้ำ ผลงำนของ น.ต.วิสำรณ์  เสำวภำคเทพี ครูวิชำเครื่องมือกำรช่ำง เผยแพร่
ในงำน “สัปดำห์วิชำกำร ๕๗” ใน ๑๗ มี.ค.๕๘ ณ รร.ชท.สปท.  
 ๒. จักรยำนบ ำบัดน้ ำเสีย ผลงำนของ น.ต.วิสำรณ์  เสำวภำคเทพี ครูวิชำเครื่องมือกำรช่ำง และ        
น.ต.สุธี  บูรณะเสถียร ครูวิชำเครื่องมือกล เผยแพร่ทำงเว็บไซต์ ทร. ใน ๒๕ มิ.ย.๕๗ และ ๑๙ ธ.ค.๕๗ และ
ตีพิมพ์ในข่ำวบำงล ำพู ฉบับที่ ๒ ก.ค.๕๗ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ ำนวน ๙ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๓๗ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓๒ รำยละเอียดตำมผนวก ก ของมำตรฐำนที่ ๒ ท้ำยตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำน ที่ ๒ฯ 
ที่แนบ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
กรณีที่ ๑ ประเมินตามเกณฑ์ ยศ.ทร.     
จ ำนวนผลงำนฯ ทั้งหมดของครู/อำจำรย์ ๓ ๔ ๔ ๑๑ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่มีกำรเผยแพร่  ๓ ๔ ๒ ๙ 
รวมจ ำนวนผลงำนฯ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่ ๓ ๔ ๒ ๙ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๔ ๑๔ ๙ ๓๗ 
ร้อยละ ๒๑.๔๓ ๒๘.๕๗ ๒๒.๒๒ ๒๔.๓๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
 
 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
กรณีที่ ๒ ประเมินตามเกณฑ์ สมศ.     
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
- ตีพิมพ์ระดับสถำบัน (นน.ชิ้นละ ๐.๕ คะแนน) ๐ ๐ ๐ ๐ 
- ตีพิมพ์ระดับกองทัพ (นน.ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) ๐ ๐ ๐ ๐ 
- ตีพิมพ์ระดับชำติ/นำนำชำติ  
- (นน.ชิ้นละ ๑ คะแนน) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่มีกำรเผยแพร่ ๓ ๔ ๒ ๙ 
- เผยแพร่ระดับสถำบัน (นน.ชิ้นละ ๐.๕ คะแนน) ๒ = ๑.๐๐ ๓ = ๑.๕๐ ๐ ๕ = ๒.๕๐ 
- เผยแพร่ระดับกองทัพ (นน.ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) ๐ ๑ = ๐.๗๕ ๒ = ๑.๕๐ ๓ = ๒.๒๕ 
- เผยแพร่ระดับชำติ/นำนำชำติ  
- (นน.ชิ้นละ ๑ คะแนน) 

๑ = ๑.๐๐ ๐ ๐ ๑ = ๑.๐๐ 

รวมผลงำนฯ ทั้งหมดของครู/อำจำรย์  
เมื่อคิดถ่วงน้ ำหนักแล้ว (ชิ้น) 

๓ = ๒.๐๐  ๔ = ๒.๒๕ ๒ = ๑.๕๐ ๙ = ๕.๗๕ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๔ ๑๔ ๙ ๓๗ 
ร้อยละ ๑๔.๒๙ ๑๖.๐๗ ๑๖.๖๗ ๑๕.๕๔ 
ผลประเมิน (ร้อยละ ๑๕ = ๕ คะแนน) - - - ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ ต่อ
จ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 3 ของ สมศ.) 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้
ประโยชน์ จ ำนวน ๗ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๗ ชิ้น/ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ จ ำนวน ๑๙ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๑๙ ชิ้น/ผลงำน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ข ของมำตรฐำนที่ ๒ ท้ำยตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๒ฯ 
ที่แนบ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 



๓๕ 
 

 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

๖ ๖ ๗ ๑๙ 

จ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๖ ๖ ๗ ๑๙ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต่อจ ำนวนผลงำนของ
ครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 6 ของ สมศ.) 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕.๙๙ ≥ ๖  ≥ ๙ ≥ ๑๒ ≥ ๑๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน ๔ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๔ ชิ้น/ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่มี
หลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์       
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๑๑ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๑ ชิ้น/
ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ก ของมำตรฐำนที่ ๒ฯ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  งำนวิจัยของครู/
อำจำรย์ที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้
ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๓ ๔ ๔ ๑๑ 

จ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๓ ๔ ๔ ๑๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

 
 



๓๖ 
 

 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน  
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)* (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี 

๕๖ 
ปี 

๕๗ 
๒.๑ ระบบและกลไกในกำรสนั บสนุ นกำรผลิ ต 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

๒ - - ๗ ใน 
๘ ข้อ 

- ๔ ๘ 

๒.๒ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๒ ๒๑.๔๓ ๒๘.๕๗ ๒๒.๒๒ ๒๔.๓๒ ๕ ๑๐ 

๒.๓ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ ต่อจ ำนวน
ผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด 

๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๑๕ 

๒.๔ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย
ที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำร
หรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต่อผลงำนจ ำนวนครู/อำจำรย์
ประจ ำทั้งหมด 

๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๑๕ 

รวม ๑๐      ๔๘ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๘๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
 
จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒ 
ผลงำนของครูประจ ำมีคุณค่ำเป็นที่ยอมรับ (คือ จักรยำนบ ำบัดน้ ำเสีย) โดยมีหน่วยงำนภำยนอกน ำไปใช้

ประโยชน์ได้จริง 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
ยังไม่มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนของครูประจ ำ และ นรช.อร. ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
ควรจัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนของครูประจ ำ และ นรช.อร. ในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยให้มีรำยละเอียด

ประกอบด้วย ชื่อเจ้ำของผลงำน ประเภทของกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงำนที่
รับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์ ห้วงเวลำที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์  

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 
 

ผนวก ก มำตรฐำนที่ ๒ 
สรุปจ ำนวนผลงำนของครูประจ ำ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่กำรน ำไปใช้ประโยชน์และกำรรับรอง 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน 
กำรตีพิมพ์/

เผยแพร ่
กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์ กำรรับรอง 

๑. กังหันลมผลิตกระแส 
ไฟฟ้ำ 

สิ่งประดิษฐ ์ น.ต.วิสำรณ ์
เสำวภำคเทพ ี
ครูวิชำเครื่องมือ 
กำรช่ำง 

เผยแพร่ในงำน 
“สัปดำห์วิชำกำร 
๕๗” ณ รร.ชท. 
สปท. ใน ๑๗ มี.ค.
๕๘ 

สำมำรถน ำไป
พัฒนำต่อใน 
เชิงพำณิชย์ได ้

แผนกโรงงำน
ไฟฟ้ำ กงน. 
อธบ.อร.  
ใน ๒๘ ก.พ.๕๘ 

๒. จักรยำนบ ำบัดน้ ำเสีย สิ่งประดิษฐ ์ ๑. น.ต.วสิำรณ ์
เสำวภำคเทพ ี
ครูวิชำเครื่องมือ 
กำรช่ำง 
๒. น.ต.สุธี  
บูรณะเสถียร 
ครูวิชำเครื่องมือกล 
 

๑. เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ ทร. ใน 
๒๕ มิ.ย.๕๗ และ 
๑๙ ธ.ค.๕๗ 
๒. ตีพิมพ์ในข่ำว
บำงล ำพู ฉบับท่ี ๒ 
ก.ค.๕๗ 

๑. ใช้ในกำรบ ำบัด 
น้ ำเสียเพื่อฟ้ืนฟู
คลองบำงล ำพ ู
๒. ใช้ในกำรบ ำบัด 
น้ ำเสีย ท่ีสวนนก
ชัยนำท  
จว.ชัยนำท 

๑. ประกำศ
เกียรติคณุ  
“งำนวันอนุรักษ์
คูคลองบำงล ำพ”ู 
โดย นำยอ ำพล 
เสนำณรงค์  
องคมนตรี  
ใน ๒๐ ก.ย.๕๗ 
๒. นำยเฉลิม
เกียรติ วรวุฒิ
พุทธพงษ์  
รอง ผวจ.ชัยนำท 
ใน ๑๙ ธ.ค.๕๗ 

๓. แท่นยกปรับระดับได้ สิ่งประดิษฐ ์ น.ต.สุธี บูรณะเสถียร 
ครูวิชำเครื่องมือกล 

 ใช้ยกของหนัก 
ในที่แคบหรือที่สูง
จำกพ้ืนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

กรล.อจปร.อร. 
ใน ๒๘ ก.พ.๕๘ 

๔. เครื่องยนต์เล็กผ่ำซีก สิ่งประดิษฐ ์ ร.อ.มงคล พิมพ์พำลัย 
ครูวิชำเครื่องมือ 
กำรช่ำง 

 สำมำรถใช้ในกำร
เรียนกำรสอนได้
อย่ำงดี และผู้เรียน
เข้ำใจง่ำย 

แผนกโรงงำน
เครื่องกล 
อธบ.อร.  
ใน ๒๕ ก.พ.๕๘ 

 รวม  ๔ ผลงำน   รวม ๒ ผลงำน รวม ๔ ผลงำน รวม ๔ ผลงำน 

 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

 
 
 

ผนวก ข มำตรฐำนที่ ๒ 
สรุปจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนท่ีมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์และกำรรับรอง  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรน ำไปใช้ประโยชน์ กำรรับรอง 

๑. เครื่องนับครั้งซิทอัพ
และวิดพื้น 

สิ่งประดิษฐ ์ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๓  
สำขำวิชำช่ำงต่อเรือ 

สำมำรถใช้วัดจ ำนวนครั้ง
ในกำรออกก ำลังกำยได ้

แผนกโรงงำนต่อเรือเหล็ก 
กงน.อธบ.อร.  
ใน ๒๘ ก.พ.๕๘ 

๒. โต๊ะเอนกประสงค์ สิ่งประดิษฐ ์ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๓ 
สำขำวิชำช่ำงต่อเรือ 

สำมำรถใช้งำนได้อย่ำง
หลำกหลำยรูปแบบ 

แผนกโรงงำนต่อเรือไม ้
กงน.อธบ.อร.  
ใน ๒๘ ก.พ.๕๘ 

๓. เครื่องตะบันน้ ำ สิ่งประดิษฐ ์ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๓ 
สำขำวิชำช่ำงกำรอู่เรือ 

ใช้ส่งน้ ำจำกท่ีต่ ำขึ้นท่ีสูงได้
อย่ำงประหยดั 

กงน.อธบ.อร.  
ใน ๒๘ ก.พ.๕๘ 

๔. เครื่องม้วนสปริง สิ่งประดิษฐ ์ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๓ 
สำขำวิชำช่ำง
เครื่องกลโรงงำนเรือ 

ใช้ท ำสปริงได้หลำยขนำด
ควำมยำว 

แผนกโรงงำนเครื่องกล 
กงน.อธบ.อร.  
ใน ๒๘ ก.พ.๕๘ 

๕. อุปกรณ์ดดูแบริ่ง สิ่งประดิษฐ ์ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๓ 
สำขำวิชำช่ำง
เครื่องกลโรงงำนเรือ 

ใช้ถอดแบริ่งได้อย่ำง 
มีประสิทธิภำพ 
ประหยดัเวลำ 

แผนกโรงงำนเครื่องกล 
กงน.อธบ.อร.  
ใน ๒๘ ก.พ.๕๘ 

๖. เครื่องถอด OUTER 
RACE BEARING 

สิ่งประดิษฐ ์ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๓ 
สำขำวิชำช่ำง
เครื่องกลโรงงำนเรือ 

ใช้ถอดแบริ่งเครื่องยนต์  
MTU 538 ได้อย่ำงม ี
ประสิทธิภำพ 

แผนกโรงงำนเครื่องกล 
กงน.อธบ.อร.  
ใน ๒๘ ก.พ.๕๘ 

๗. ปำกกำตรวจสอบ
กระแสไฟฟ้ำ 

สิ่งประดิษฐ ์ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๓ 
สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำ
เรือ 

ใช้ตรวจสอบกระแสไฟ 
และตรวจสอบสำยไฟ 
ที่ขำดได ้

แผนกโรงงำนไฟฟ้ำ 
กงน.อธบ.อร.  
ใน ๒๘ ก.พ.๕๘ 

 รวม  ๗ ผลงำน   รวม ๗ ผลงำน รวม ๗ ผลงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 
 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและหรือวิชำชีพที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชนสังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ         
ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.)  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๙.๙๙ ≥ ๒๐  ≥ ๒๔ ≥ ๒๗ ≥ ๓๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรฯ รวม ๓ กิจกรรม จำกจ ำนวน
กิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๕ กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ประกอบด้วย 
 ๑.  โครงกำรให้กำรสนับครูเป็นวิทยำกรบรรยำย และครูช่วยสอน 
 ๒.  โครงกำรให้กำรสนับสนุนครูเป็นกรรมกำรต่ำง ๆ 
        ๓.  โครงกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ฯ จ ำนวน 
๒๑ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๒๙ โครงกำร/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๑ รำยละเอียดตำมผนวก ก ของมำตรฐำนที่ ๓ ท้ำยตำรำงสรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนที่ ๓ฯ ที่แนบ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและหรือ
วิชำชีพทีต่อบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ฯ 

๘ ๑๐ ๓ ๒๑ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๑๒ ๑๒ ๕ ๒๙ 

ร้อยละ ๖๖.๖๗ ๘๓.๓๓ ๖๐.๐๐ ๗๒.๔๑ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและวิชำกำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.) 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔.๙๙ ≥ ๕  ≥ ๖ ≥ ๘ ≥ ๑๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 



๔๐ 
 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและวิชำกำร จ ำนวน ๒ โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ทั้งหมด ๕ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ ประกอบด้วย  
  ๑. โครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียน กับ ร.ร.จิตรลดำ (สำยวิชำชีพ) จ ำนวน ๑๓ คน เข้ำศึกษำเรียนรู้ และ
พัฒนำทักษะฝีมือด้ำนช่ำง 
 ๒. โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ สำขำวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรม       
อุตสำหกำร มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จ ำนวน ๓ คน เข้ำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
สถำบันอื่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำและวิชำกำร จ ำนวน ๘ โครงกำร  จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๒๙ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๙ รำยละเอียดตำมผนวก ก ของมำตรฐำนที่ ๓ 
ท้ำยตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๓ฯ ที่แนบ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรทีม่ีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนฯ 

๔ ๒ ๒ ๘ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๑๒ ๑๒ ๕ ๒๙ 

ร้อยละ ๓๓.๓๓ ๑๖.๖๗ ๔๐.๐๐ ๒๗.๕๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำ
กรรมกำรวิชำกำร/วิชำชีพ สนับสนุนหน่วยงำนอ่ืนในกองทัพ/ภำยนอกสถำนศึกษำ ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์
ประจ ำทั้งหมด 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔  ≥ ๕ ≥ ๖ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
     จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรจัดครู/อำจำรย์ประจ ำสนับสนุนหน่วยงำนภำยนอก 
จ ำนวน ๙ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๙ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีกำรจัดครู/อำจำรย์ประจ ำสนับสนุน
หน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน ๒๕ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๓๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๕๗ 
รำยละเอียดตำมผนวก ข ของมำตรฐำนที่ ๓ ท้ำยตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๓ฯ ที่แนบ 



๔๑ 
 

 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำฯ  

๙ ๗ ๙ ๒๕ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๔ ๑๔ ๙ ๓๗ 
ร้อยละ ๖๔.๒๙ ๕๐.๐๐ ๑๐๐ ๖๗.๕๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนหรือกำรวิจัย ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 8 ของ สมศ.)   

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕  ≥ ๑๗ ≥ ๑๘ ≥ ๒๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพ         
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย จ ำนวน ๐ โครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด ๕ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ. มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
วิชำกำรหรือวิชำชีพที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย จ ำนวน ๘ โครงกำร    
จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด ๒๙ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๙ 
รำยละเอียดตำมผนวก ก ของมำตรฐำนที่ ๓ ท้ำยตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๓ฯ ที่แนบ 
จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่มีกำร
น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือ
กำรวิจัยฯ 

๕ ๓ ๐ ๘ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๑๒ ๑๒ ๕ ๒๙ 

ร้อยละ ๔๑.๖๗ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗.๕๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

 



๔๒ 
 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.)   
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ  
(๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA   
(๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐  
(๓)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
(๔)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
(๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ 

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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๒ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA  พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้เลือกกิจกรรมให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
ณ วัดเครือวัลย์วรวิหำร จำกโครงกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยภำยนอก ซึ่งได้รับอนุมัติ         
เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๗ โดยมี นรช.อร.ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน ๖๙ นำย และครู ๓ นำย แต่จำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ      
ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ว่ำได้ด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ PDCA กล่ำวคือ ไม่มีกำรก ำหนดเป้ำหมำย ไม่มีกำร
ประเมินโครงกำร ไม่มีกำรรำยงำนสรุปโครงกำร และไม่มีกำรน ำข้อเสนอแนะที่ผ่ำนมำปรับปรุงแก้ไข  
   (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำกไม่มีกำรรำยงำนผล
ด ำเนินงำนว่ำบรรลุตำมตัวชี้วัดของโครงกำร 
  (๓)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพต่อเนื่องมำทุกปี ซึ่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ที่ผ่ำนมำ รร.ชอร.ฯ ได้จัดโครงกำร
ให้บริกำรวิชำชีพร่วมมือกับองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (สถำนีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส) ชื่อกิจกรรมสถำนีประชำชนกับคนเรียนช่ำง แต่ส ำหรับในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.ชอร.ฯ ได้ปรับ
แผนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพในพ้ืนที่ไม่ไกลเกินไปเพ่ือสวัสดิภำพของ นรช.อร. โดย รร.ชอร.ฯ ได้น ำ นรช.อร. 
ออกไปให้บริกำรในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ไปให้บริกำรวิชำชีพ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหำร เขตบำงกอกใหญ่ กทม.  
    (๔)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม พบว่ำ รร.ชอร.ฯ 
ได้น ำ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน ๖๙ นำย มีครู ๓ นำย คือ น.ท.หญิง พรทิพย์  เฑียรกุล  น.ท.วิสำรณ์     
เสำวภำคเทพี และ น.ต.สุพจน์  ชื่นเจริญ ไปให้บริกำรวิชำชีพ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหำร เขตบำงกอกใหญ่ กทม. 
โดยซ่อมท ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ ทำสีบริเวณรั้วและก ำแพง ซ่อมท ำผิวพ้ืนบริเวณ
วัดที่ช ำรุด และซ่อมแซมระบบประปำภำยในบริเวณวัด นับว่ำเป็นกำรสร้ำงคุณต่อสังคมได้เป็นอย่ำงยิ่ง 
  (๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 



๔๓ 
 

 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ เท่ำกับ ๒ คะแนน 
 
 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๒ ข้อ 
(มีข้อ ๓ - ๔) 

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

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดบั 
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ 
ของ 

(A)*(B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๓.๑ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำร
ทำงวิชำกำรและหรือวิชำชีพที่ตอบสนองควำม
ต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
กองทัพ ชุมชนสั งคม ประเทศชำติ  และหรือ
นำนำชำติ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๖๖.๖๗ ๘๓.๓๓ ๖๐.๐๐ ๗๒.๔๑ ๕ ๒๐ 

๓.๒ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่มีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอื่นในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและวิชำกำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร
บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๓๓.๓๓ ๑๖.๖๗ ๔๐.๐๐ ๒๗.๕๙ ๕ ๒๐ 

๓.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เป็น
วิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้ เช่ียวชำญ/ที่ปรึกษำ
กรรมกำรวิชำกำร/วิชำชีพ สนับสนุนหน่วยงำนอื่น
ในกองทัพ/ภำยนอกสถำนศึกษำ ต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๔ ๖๔.๒๙ ๕๐.๐๐ ๑๐๐ ๖๗.๕๗ ๕ ๒๐ 

๓.๔ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
วิชำกำรที่น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนหรือกำรวิจัย ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม
บริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๔๑.๖๗ ๒๕.๐๐ ๐.๐๐ ๒๗.๕๙ ๕ ๒๐ 

๓.๕ ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพแก่สังคม 

๔ - - 
 

๒ ใน  
๕ ข้อ 

- ๒ ๘ 

รวม ๒๐      ๘๘ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๔๐ 

ระดับคณุภำพ       ดี 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓  
 ไม่มี 



๔๔ 
 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  
  ๑. กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพยัง ไม่เป็นไปตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
  ๒. กำรจัดเก็บเอกสำรแต่ละตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๓ฯ ยังไม่ครบถ้วน 
 ๓. ครูที่ออกไปให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก ยังไม่มีกำรรำยงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่
ได้รับ มำปรับใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓  
  ๑. ควรจัดท ำแผนงำนบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้ชัดเจน และด ำเนินกำรโครงกำรให้ครบตำมวงจร
คุณภำพ PDCA พร้อมกับรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรทุกครั้ง 
 ๒. ควรจัดเก็บเอกสำรของแต่ละตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๓ฯ ให้ครบถ้วน 
 ๓. ครูที่ไปให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก ควรรำยงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ มำปรับ
ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

 
 
 

ผนวก ก มำตรฐำนที่ ๓ 
สรุปจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 

ที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 
ตัวบ่งช้ี 

๓.๑ ๓.๒ 
๑. โครงกำรให้กำรสนับครูเป็นวิทยำกรบรรยำย และครูช่วยสอน /  

๑.๑ ให้กำรสนับสนุน น.ต.สุธี  บูรณะเสถียร เป็นครูช่วย
สอนวิชำช่ำงเบื้องต้น หลักสูตรช่ำงช้ันต้น  

๒ - ๒๗ มิ.ย.๕๗ ศพช.กศษ.กพช.อร.   

๑.๒ ให้กำรสนับสนุน ร.อ.มงคล  พิมพำลัย เป็นวิทยำกร
แนะแนวกำรศึกษำของ ทร. ร่วมกับ ยศ.ทร. 

๑๔ ม.ค.๕๘ ร.ร.สัตหีบ อ.สัตหีบ 
จว.ชลบุร ี

  

๒. โครงกำรให้กำรสนับสนุนครูเป็นกรรมกำรต่ำง ๆ /  
๒.๑ ให้กำรสนับสนุน น.ท.กฤตนัย  ทองดอนหัน  
เป็นคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคณุภำพภำยใน 
รร.พธ.พธ.ทร. 

๓ - ๕ ก.พ.๕๘ รร.พธ.พธ.ทร.   

๒.๒ ให้กำรสนับสนุน น.ท.หญิง พรทิพย์  เฑียรกุล  
เป็นคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคณุภำพภำยใน         
รร.ขส.กวก.ขส.ทร. 

๑๗ - ๑๙ ก.พ.๕๘ รร.ขส.กวก.ขส.ทร.   

๓. โครงกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก /  
๓.๑ กิจกรรมเข้ำค่ำยฝึกกิจกรรมเพื่อพัฒนำตนเองและ
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยกำรสร้ำงฝำยชะลอน้ ำ 
และซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำให้กับชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล    
มี นรช.อร. ช้ันปีที่ ๑ - ๒ จ ำนวน ๖๐ นำย และครู     
๓ นำย คือ 
     ๑. น.ท.หญิง พรทิพย์  เฑียรกลุ 
     ๒. น.ต.สุธี  บูรณะเสถยีร 
     ๓. จ.อ.ภำณุพงษ์  วงศ์ตั้ง 

๑๕ - ๑๘ ก.ย.๕๗ เขื่อนภูมิพล 
อ.สำมเงำ จว.ตำก 

  

๓.๒ กิจกรรมร่วมจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำรและ
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเผยแพร่ให้ควำมรู้ ที่ รร.จอ.
ยศ.ทอ. โดย น.ต.สุธี  บูรณะเสถียร ร่วมกับ นรช.อร.  
ช้ันปีท่ี ๓ จ ำนวน ๕ นำย  

๒๖ ก.ย.๕๗ รร.จอ.ยศ.ทอ.   

๓.๓ กิจกรรมให้บริกำรวิชำชีพ ณ วัดเครือวัลย์ โดยซ่อม
ท ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ ทำสี
บริเวณรั้วและก ำแพง ซ่อมท ำผิวพื้นบริเวณวัดที่ช ำรุด 
และซ่อมแซมระบบประปำภำยในวัด มี นรช.อร.ช้ันปีที่ ๒ 
จ ำนวน ๖๙ นำย และ ครู จ ำนวน ๓ นำย คือ 
      ๑. น.ท.หญิง พรทิพย์  เฑียรกุล  
      ๒. น.ท.วิสำรณ์  เสำวภำคเทพี   
      ๓. น.ต.สุพจน์  ช่ืนเจริญ       

๒๒ ธ.ค.๕๗ วัดเครือวัลย์วรวิหำร  
เขตบำงกอกใหญ่ 
กทม. 

  

 
 



๔๖ 
 

 
 
 

ที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี ตัวบ่งช้ี 
๓.๑ ๓.๒ 

 ๓.๔ กิจกรรมให้บริกำรวิชำชีพ ณ วัดวิเศษกำร โดยซ่อม
ท ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
ทำสีบริเวณรั้วและก ำแพง ขอบประตู หน้ำต่ำง และ
ซ่อมแซมระบบประปำบริเวณภำยในวัด มี นรช.อร.   
ช้ันปีที่  ๑ - ๓ จ ำนวน ๑๐๐ นำย และครู จ ำนวน       
๖ นำย คือ  
     ๑. น.ท.กฤตนัย  ทองดอนหัน  
     ๒. น.ต.สุธี  บูรณะเสถยีร 
     ๓. ร.อ.มงคล  พิมพำลัย 
     ๔. ร.ท.ศิงคำร  เหล่ำป้องกันภัย  
     ๕. พ.จ.ต.บวร  ขันทอง  
     ๖. จ.อ.ภำณุพงษ์  วงศ์ตั้ง           

๒๒ ธ.ค.๕๗ วัดวิเศษกำร 
แขวงศิริรำช 
เขตบำงกอกน้อย 
กทม. 

  

 ๓.๕ กิจกรรมให้บริกำรวิชำชีพ ณ วัดเขำประทุน และวัด
สมำนรัตนำรำม โดยซ่อมท ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำม
สะอำดเครื่องปรับอำกำศ ซ่อมท ำโต๊ะ เก้ำอี้ ของวัดและ
ชุมชนใกล้เคียง มี นรช.อร. ช้ันปีที่ ๑ จ ำนวน ๕๘ นำย 
โดยมี น.ต.สุพจน์  ช่ืนเจริญ เป็นครูควบคุม   

๓๑ มี.ค. -  
๑ เม.ย.๕๘ 
 

วัดถ้ ำเขำประทุน 
กิ่ง อ.เขำชะเมำ 
จว.ระยอง 
 

  

  ๒ เม.ย.๕๘ 
 
 

วัดสมำนรัตนำรำม 
ต.บำงแก้ว อ.เมือง        
จว. ฉะเชิงเทรำ 
 

  

 ๓.๖ กิจกรรมให้บริกำรวิชำชีพ  ณ ส ำนักสงฆ์บ้ำน      
ทุ่งเหียง และวัดเขำถ้ ำ โดยซ่อมท ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ      
ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ ซ่อมท ำโต๊ะ เก้ำอี้  
ปรับพื้นวำงแนวรั้วลวดหนำม และขุดหลุมตั้งเสำรั้ว  
ลวดหนำม มี นรช.อร. ช้ันปีที่ ๒ จ ำนวน ๗๓ นำย โดยมี 
น.ต.สุธ ี บูรณะเสถียร เป็นครูควบคุม 

๓๑ มี.ค. -  
๑ เม.ย.๕๘ 

ส ำนักสงฆ ์
บ้ำนทุ่งเหียง 
ต.หมอนนำง 
อ.พนัสนิคม  
จว.ชลบุร ี

  

  ๒ เม.ย.๕๘ วัดเขำถ้ ำ  
ต.หนองอิรุณ  
อ.บ้ำนบึง จว.ชลบุร ี

  

 ๓.๗ กิจกรรมจัดนิทรรศกำรสัปดำห์วิชำกำร ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (สยำม
เทค) มีครู จ ำนวน ๓ นำย คือ 
      ๑. น.ท.หญิง พรทิพย์  เฑียรกุล 
      ๒. น.ต.สุธี  บูรณะเสถียร 
      ๓. พ.จ.ต.บวร  ขันทอง 

๑๔ - ๑๕ ม.ค.๕๘ วิทยำลัยเทคโนโลยี
สยำม (สยำมเทค) 
เขตบำงกอกใหญ่ 
กทม. 

  

 ๓.๘ กิจกรรมจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำรและสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ณ รร.ชท.สปท. โดย น.ต.สุธี  บูรณะเสถียร 
ร่วมกับ นรช.อร. ช้ันปีท่ี ๓ จ ำนวน ๕ นำย  

๑๗ มี.ค.๕๘ รร.ชท.สปท.   



๔๗ 
 

 ๓.๙ กิจกรรมจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำรและสิ่งประดิษฐ์ 
นวัตกรรม ณ รร.นร. มี น.ต.สุธี  บูรณะเสถียร ร่วมกับ 
นรช.อร. ช้ันปีท่ี ๓ จ ำนวน ๕ นำย  

๒๒ ส.ค.๕๗ รร.นร.   

ที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี ตัวบ่งช้ี 
๓.๑ ๓.๒ 

๔. โครงกำรแลกเปลี่ยนนักเรียน กับ ร.ร.จิตรลดำ (สำยวิชำชีพ) 
จ ำนวน ๑๓ คน เข้ำศึกษำเรียนรู้และพัฒนำทักษะฝีมือ
ด้ำนช่ำง  

๙ มี.ค. - 
๒๒ พ.ค.๕๘ 

รร.ชอร.กศษ. 
กพช.อร. 

 / 

๕. โครงกำรรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ 
สำขำวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมอุตสำหกำร 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จ ำนวน    
๓ คน เข้ำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู  

๑ พ.ค.๕๗ - 
๓๐ เม.ย.๕๘ 
 
 

รร.ชอร.กศษ. 
กพช.อร. 

 / 

 รวม ๕ โครงกำร/กิจกรรม ๓ ๒ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 
 

 
 
 

ผนวก ข มำตรฐำนที่ ๓ 
สรุปจ ำนวนครูและผู้ช่วยครูที่ไปให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ แก่หน่วยงำนภำยนอก  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
ที ่ ยศ    ช่ือ    ช่ือสกุล โครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 

๑. น.ท.หญิง พรทิพย์  
เฑียรกลุ 

๑. ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร. ช้ันปีที่ ๒ 
จ ำนวน ๖๙ นำย ณ วัดเครือวัลย์ โดยซ่อมท ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
ทำสีบริเวณรั้วและก ำแพง ซ่อมท ำผิวพื้น และ
ซ่อมแซมระบบประปำภำยในวัด 

๒๒ ธ.ค.๕๗ วัดเครือวัลย์วรวิหำร 
เขตบำงกอกใหญ่ 
กทม. 

๒. ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร. ช้ันปีท่ี ๑ - ๒ 
จ ำนวน ๖๐ นำย สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ และซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำให้กับชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล  

๑๕ - ๑๘  
ก.ย.๕๗ 

เขื่อนภูมิพล 
อ.สำมเงำ จว.ตำก 

๓. ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศกำรสัปดำห์วิชำกำร 
ประจ ำปี กำรศึ กษำ ๒๕ ๕๗  ณ  วิทยำลั ย
เทคโนโลยสียำม (สยำมเทค)  

๑๕ ม.ค.๕๘ วิทยำลัยเทคโนโลยี
สยำม (สยำมเทค) 
เขตบำงกอกใหญ่ 
กทม. 

๔. เป็นคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยใน รร.ขส.กวก.ขส.ทร. 

๑๗ - ๑๙  
ก.พ.๕๘ 

รร.ขส.กวก.ขส.ทร. 

๒. น.ท.กฤตนัย  ทองดอนหัน ๑. ให้บริกำรวิชำร่วมกับ นรช.อร. ช้ันปีท่ี ๑ - ๓ 
จ ำนวน ๑๐๐ นำย ณ วัดวิเศษกำร โดยซ่อมท ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
ทำสีบริเวณรั้วและก ำแพง ขอบประตู หน้ำต่ำง 
และซ่อมแซมระบบประปำภำยในวัด  

๒๒ ธ.ค.๕๗ วัดวิเศษกำร 
แขวงศิริรำช 
เขตบำงกอกน้อย 
กทม. 

๒. เป็นคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยใน รร.พธ.พธ.ทร. 

๓ - ๕  
ก.พ.๕๘ 

รร.พธ.พธ.ทร. 

๓. น.ท.วิสำรณ์  เสำวภำคเทพี ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร. ช้ันปีที่  ๒ 
จ ำนวน ๖๙ นำย ณ วัดเครือวัลย์ โดยซ่อมท ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
ทำสีบริเวณรั้วและก ำแพง ซ่อมท ำผิวพื้น และ
ซ่อมแซมระบบประปำภำยในวัด 

๒๒ ธ.ค.๕๗ วัดเครือวัลย์วรวิหำร 
เขตบำงกอกใหญ่ 
กทม. 

๔. น.ต.สุพจน์  ช่ืนเจรญิ          ๑. ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร. ช้ันปีที่ ๒ 
จ ำนวน ๖๙ นำย ณ วัดเครือวัลย์ โดยซ่อมท ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
ทำสีบริเวณรั้วและก ำแพง ซ่อมท ำผิวพื้น และ
ซ่อมแซมระบบประปำภำยในวัด 

๒๒ ธ.ค.๕๗ วัดเครือวัลย์วรวิหำร 
เขตบำงกอกใหญ่ 
กทม. 

๒. ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร.ช้ันปีที่ ๑  
จ ำนวน ๕๘ นำย ณ วัดถ้ ำเขำประทุน และวัด
สมำนรัตนำรำม โดยซ่อมท ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ    
ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ ซ่อมท ำโต๊ะ 
เก้ำอี้ ปรับพื้นวำงแนวรั้วลวดหนำม และขุดหลุม
ตั้งเสำรั้วลวดหนำม  

๓๑ มี.ค. - 
๑ เม.ย.๕๘ 

วัดถ้ ำเขำประทุน 
กิ่ง อ.เขำชะเมำ 
จว.ระยอง 
 



๔๙ 
 

   ๒ เม.ย.๕๘ วัดสมำนรัตนำรำม 
ต.บำงแก้ว อ.เมือง 
จว.ฉะเชิงเทรำ 

ที ่ ยศ    ช่ือ    ช่ือสกุล โครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 

๕. น.ต.สุธี  บูรณะเสถียร ๑. ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๑ - ๒ 
จ ำนวน ๖๐ นำย สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ และซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำให้กับชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล 

๑๕ - ๑๘  
ก.ย.๕๗ 

เขื่อนภูมิพล 
อ.สำมเงำ จว.ตำก 

  ๒. ร่วมกิจกรรมจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำรและ
สิ่ งประดิษฐ์  นวัตกรรม ณ  รร.จอ.ยศ.ทอ. 
ร่วมกับ นรช.อร.ชั้นปีท่ี ๓ จ ำนวน ๕ นำย  

๒๖ ก.ย.๕๗ รร.จอ.ยศ.ทอ. 

๓. ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๑ - ๓ 
จ ำนวน ๑๐๐ นำย ณ วัดวิเศษกำร โดยซ่อมท ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
ทำสี ใหม่บริเวณรั้ วและก ำแพง ขอบประตู 
หน้ำต่ำง และซ่อมแซมระบบประปำบริเวณ
ภำยในวัด  

๒๒ ธ.ค.๕๗ วัดวิเศษกำร 
แขวงศิริรำช 
เขตบำงกอกน้อย 
กทม. 

๔. เข้ำร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศกำรสัปดำห์
วิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ณ วิทยำลัย
เทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค)  

๑๔ - ๑๕  
ม.ค.๕๘ 

วิทยำลัยเทคโนโลยี
สยำม (สยำมเทค)     
เขตบำงกอกใหญ่ 
กทม. 

๕. เข้ำร่วมกิจกรรมจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำร
และสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ณ รร.ชท.สปท. 
ร่วมกับ นรช.อร. ช้ันปีท่ี ๓ จ ำนวน ๕ นำย  

๑๗ มี.ค.๕๘ ณ รร.ชท.สปท. 

  ๖. ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร. ช้ันปีที่ ๒ 
จ ำนวน ๗๓ นำย ณ ส ำนักสงฆ์บ้ำนทุ่งเหียง และ
วัดเขำถ้ ำ โดยซ่อมท ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ซ่อมท ำโต๊ะ 
เก้ำอี้ และให้บริกำรแก่ชุมชนใกล้เคียงวัด  

๓๑ มี.ค. - 
๑ เม.ย.๕๘ 

ส ำนักสงฆ ์
บ้ำนทุ่งเหียง 
ต.หมอนนำง 
อ.พนัสนิคม 
จว.ชลบุร ี

   ๒ เม.ย.๕๘ วัดเขำถ้ ำ 
อ.หนองอิรุณ 
จว.ชลบุร ี

  ๗. เข้ำร่วมกิจกรรมจัดแสดงผลงำนทำงวิชำกำร
และสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ณ รร.นร. ร่วมกับ 
นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๓ จ ำนวน ๕ นำย  

๒๒ ส.ค.๕๘ ณ รร.นร. 

๖. ร.อ.มงคล  พิมพำลัย ๑. ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๑ - ๓ 
จ ำนวน ๑๐๐ นำย ณ วัดวิเศษกำร โดยซ่อมท ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำด เครื่องปรับอำกำศ 
ทำสี ใหม่บริเวณรั้ วและก ำแพง ขอบประตู 
หน้ำต่ำง และซ่อมแซมระบบประปำบริเวณ
ภำยในวัด 

๒๒ ธ.ค.๕๗ วัดวิเศษกำร 
แขวงศิริรำช 
เขตบำงกอกน้อย 
กทม. 

๒. เป็นวิทยำกรแนะแนวกำรศึกษำ ของ ทร. 
ร่วมกับ ยศ.ทร. 

๑๔ ม.ค.๕๘ ร.ร.สัตหีบ 
อ.สัตหีบ  
จว.ชลบุร ี

 



๕๐ 
 

 
 

ที ่ ยศ    ช่ือ    ช่ือสกุล โครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 

๗. ร.ท.ศิงคำร   
เหล่ำป้องกันภัย 

๑. ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๑ - ๓ 
จ ำนวน ๑๐๐ นำย ณ วัดวิเศษกำร โดยซ่อมท ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
ทำสี ใหม่บริเวณรั้ วและก ำแพง ขอบประตู 
หน้ำต่ำง และซ่อมแซมระบบประปำบริเวณ
ภำยในวัด 

๒๒ ธ.ค.๕๗ วัดวิเศษกำร 
แขวงศิริรำช 
เขตบำงกอกน้อย 
กทม. 

๘. พ.จ.ต.บวร  ขันทอง ๑. ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๑ - ๓ 
จ ำนวน ๑๐๐ นำย ณ วัดวิเศษกำร โดยซ่อมท ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำด เครื่องปรับอำกำศ 
ทำสี ใหม่บริเวณรั้ วและก ำแพง ขอบประตู 
หน้ำต่ำง และซ่อมแซมระบบประปำบริเวณ
ภำยในวัด 

๒๒ ธ.ค.๕๗ วัดวิเศษกำร 
แขวงศิริรำช 
เขตบำงกอกน้อย 
กทม. 

  ๒. เข้ำร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศกำรสัปดำห์
วิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ณ วิทยำลัย
เทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค)  
 

๑๔ - ๑๕  
ม.ค.๕๘ 

วิทยำลัยเทคโนโลยี
สยำม (สยำมเทค)     
เขตบำงกอกใหญ่ 
กทม. 

๙. จ.อ.ภำณุพงษ์  วงศ์ตั้ง ๑. ให้บริกำรวิชำชีพร่วมกับ นรช.อร.ช้ันปีท่ี ๑ - ๓ 
จ ำนวน ๑๐๐ นำย ณ วัดวิเศษกำร โดยซ่อมท ำ
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ ท ำควำมสะอำด เครื่องปรับอำกำศ 
ทำสี ใหม่บริเวณรั้ วและก ำแพง ขอบประตู 
หน้ำต่ำง และซ่อมแซมระบบประปำบริเวณ
ภำยในวัด 

๒๒ ธ.ค.๕๗ วัดวิเศษกำร 
แขวงศิริรำช 
เขตบำงกอกน้อย 
กทม. 

๒.ร่วมกิจกรรมกับ  นรช.อร.ช้ันปีที่  ๑  - ๒ 
จ ำนวน ๖๐ นำย สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ และซ่อม
เครื่องใช้ไฟฟ้ำให้กับชุมชนรอบเขื่อนภูมิพล 

๑๕ - ๑๘ ก.ย.
๕๗ 

เขื่อนภูมิพล 
อ.สำมเงำ จว.ตำก 

รวม ๙ นำย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

 
 
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ของ ทร. และ
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ กห. (ตัวบ่งชี้ที่ 10 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและหรือแผนงำน/โครงกำรสอดคล้องกับ ปรัชญำ ปณิธำน/
วิสัยทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำย ของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร.และ กห. 
(๒)  มีแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีสอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ  
รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(๓)  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐   
(๔)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และรำยงำน
ต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
(๕)  มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำไป
ปรับปรุงแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 

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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๓ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและหรือแผนงำน/โครงกำรสอดคล้องกับ ปรัชญำ 
ปณิธำน/วิสัยทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำย ของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ 
ทร. และ กห. พบว่ำ มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชอร.ฯ ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ โดยได้จัดท ำ
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ อร. พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ และแผนยุทธศำสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ 
ตลอดจนมีกำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์ รร.ชอร.ฯ แผนผังกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ รร.ชอร.ฯ แผนผังควำมเชื่อมโยง
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ของ รร.ชอร.ฯ แผนผังกำรก ำหนดเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของ รร.ชอร.ฯ และแผนผังควำม
เชื่อมโยงระหว่ำงเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ รร.ชอร.ฯ  
 (๒)  มีแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีสอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ โครงกำรในแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำฯ มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำยไว้ทุกโครงกำร ทั้งนี้ รร.ชอร.ฯ ได้แปลง
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ ไปสู่กำรปฏิบัติในรูปของปฏิทินกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ รร.ชอร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งมีโครงกำรทั้งหมด ๒๙ โครงกำร รวม ๔๓ ตัวชี้วัด แต่เมื่อ
ตรวจสอบข้อมูลทุกมำตรฐำนแล้ว พบว่ำ มีโครงกำรทั้งหมด ๓๒ โครงกำร รวม ๕๐ ตัวชี้วัด โดยมีกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำยทุกโครงกำร 



๕๒ 
 

  (๓)  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน   
เนื่องจำก รร.ชอร.ฯ ไม่ได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอเป็นลำยลักษณ์อักษร  มีข้อมูลพียงบำงส่วนซึ่งไม่พียงพอที่จะ
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตลอดทั้งปีได้ ซึ่งคณะท ำงำนฯ ได้รวบรวมข้อมูลจำกหลักฐำนต่ำง ๆ ที่มีจำกมำตรฐำนอื่น 
พบว่ำ บรรลุ ๑๑ ตัวชี้วัด จำกตัวชี้วัดทั้งหมด ๕๐ ตัวชี้วัด เป็นร้อยละ ๒๒.๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก       
ของมำตรฐำนที่ ๔ ท้ำยตำรำงสรุปผลประเมินมำตรฐำนที่ ๔ฯ ที่แนบ  
  (๔)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และ
รำยงำนต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก รร.ชอร.ฯ ไม่ได้
สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ทรำบ มีข้อมูลพียงบำงส่วนซึ่งไม่พียงพอที่จะสรุปผล
กำรด ำเนินงำนตลอดทั้งปีได้  
 (๕)  มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ           
ไปปรับปรุงแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พบว่ำ มีกำรน ำข้อเสนอแนะ
จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ มำปรับปรุง เช่น ให้ รร.ชอร.ฯ พิจำรณำหำแนวทำงสร้ำงแรงจูงใจ
เพ่ือป้องกันมิให้ นรช.อร. ลำออก ลดปัญหำกำรขำดแคลนช่ำงที่มีฝีมือ ซึ่ง รร.ชอร.ฯ ได้ท ำข้อพิจำรณำบรรจุ 
นรช.อร. ที่มีผลกำรเรียนดี เข้ำรับรำชกำรสำยวิทยำกำรอัตรำจ่ำ ยย.อร. และจ่ำช่ำงเขียนแบบ ทั้งนี้ อร.ได้ใ ห้
ควำมเห็นชอบหลักกำรดังกล่ำวแล้ว และให้ปรับแผนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพและกำรดูงำนในพ้ืนที่ไม่ไกล
เกินไปเพ่ือสวัสดิภำพของ นรช.อร. ทั้งนี้ รร.ชอร.ฯ ได้เลือกน ำ นรช.อร. ออกไปให้บริกำรในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น 
บริกำรวิชำชีพ ณ วัดวิเศษกำร และวัดเครือวัลย์วรวิหำร เขตบำงกอกใหญ่ กทม. น ำ นรช.อร.ไปเยี่ยมงำน        
“วันนักประดิษฐ์” ใน ๓ ก.พ.๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี จว.นนทบุรี และ
ให้ นรช.อร. น ำผลงำนไปจัดนิทรรศกำรในงำน “สัปดำห์วิชำกำร ๕๗” ใน ๑๗ มี.ค.๕๘ ณ รร.ชท.สปท. เป็นต้น  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ เท่ำกับ ๓ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
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 ๔.๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 10/11 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ ในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 
(๒)  กรรมกำรสถำนศึกษำ/ครู อำจำรย์ และบุคลำกรในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำ 
(๓)  มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมงำนอย่ำงน้อยปีละ ๗ ครั้ง 
(๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง   
(๕)  มีผลกำรก ำกับติดตำมกำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ/กำรติดตำมงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ของผู้บริหำรอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 



๕๓ 
 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง  ๆ      
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ผอ.รร.ชอร.ฯ) ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่
ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ พิจำรณำจำกมีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำน กำรบริหำรงำน
ภำยในสถำนศึกษำ ทั้งกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดกำรศึกษำ เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร และปฏิบัติ
ตำมหน้ำที่ในค ำสั่งต่ำง ๆ ที่ได้รับมอบหมำย ได้แก่ ประธำนกำรประชุม กำรเข้ำร่วมประชุมวิชำกำร/สัมมนำ
ต่ำง ๆ กำรรำยงำนผลกำรสอบควำมรู้ของ นรช.อร. เป็นไปตำมระเบียบ ยศ.ทร. ที่ก ำหนด เป็นต้น 
 (๒)  กรรมกำรสถำนศึกษำ/ครู อำจำรย์ และบุคลำกรในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำง    
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ พบว่ำ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจำกทุกฝ่ำย เป็นคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและ
วิชำกำร ในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพของ ศธ. พ.ศ.๒๕๕๖ โดยเน้นให้ 
นรช.อร. มีทักษะและควำมสำมำรถปฏิบัติงำนช่ำงที่หลำกหลำยสำขำอำชีพ พิจำรณำจำกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ครั้งที่๒/๒๕๕๗ เมื่อ ๑๒ พ.ย.๕๗ นอกจำกนี้ยังได้เปิดโอกำสให้ครูและ
บุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ โดยพิจำรณำจำกกำร
ที่ให้ครูและบุคลำกรแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุม นขต.รร.ชอร.ฯ ประจ ำเดือน และกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง รร.ชอร.ฯ เป็นต้น 
 (๓)  มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมงำนอย่ำงน้อยปีละ ๗ ครั้ง พบว่ำ มีกำรประชุม
ชี้แจงกำรปฏิบัติงำนและกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วย ประชุมประจ ำเดือนของ นขต.รร.ชอร.ฯ 
จ ำนวน ๘ ครั้ง (ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ใน ๘ พ.ค.๕๗ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ ใน ๔ มิ.ย.๕๗ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ ใน ๖ ส.ค.๕๗ 
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ใน ๒๓ ก.ย.๕๗ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ใน ๘ ธ.ค.๕๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ใน ๑๔ ม.ค.๕๘ ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๘ ใน ๒๔ มี.ค.๕๘ และครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ใน ๓ เม.ย.๕๘) ประชุมคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ จ ำนวน ๔ 
ครั้ง (ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ใน ๑๗ มิ.ย.๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ใน ๑๘ ก.ค.๕๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ใน ๒๒ ธ.ค.๕๗ และครั้งที่ 
๑/๒๕๕๘ ใน ๒๐ ก.พ.๕๘) และประชุมกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและวิชำกำรฯ จ ำนวน ๒ ครั้ง (ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 
ใน ๒๐ มิ.ย.๕๗  และครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ใน ๑๒ พ.ย.๕๗) รวมทั้งหมด ๑๔ ครั้ง 
 (๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ มีกำรติดตำม
งำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนปฏิบัติ งำนประจ ำปี  จ ำนวน ๒ ครั้ ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
สถำบันกำรศึกษำฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ใน ๒๒ ธ.ค.๕๗ เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี 
๒๕๕๗  และครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ใน ๒๐ ก.พ.๕๘ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ ปี ๒๕๕๘  
 (๕)  กำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ/กำรติดตำมงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร     
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ มีกำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตรของผู้บริหำรปีละ ๒ ครั้ง ในระบบ HRMISS 
ของ ทร. (ทุก เม.ย. และ ต.ค.) และประเมินผู้บริหำรเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำ อีก ๑ ครั้ง รวมทั้งหมด ๓ ครั้ง 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 



๕๔ 
 

จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำ   
ในด้ำนวิชำชีพ/ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ ทั้งหมด          

(ตัวบ่งชี้ที่ 12 ของ สมศ.) เป็น output ของตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓๖.๙๙ ≥ ๓๗ ≥ ๕๕ ≥ ๖๕ ≥ ๗๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีครูประจ ำและครูปกครอง ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ  
อย่ำงเดียว จ ำนวน ๐ นำย ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอ่ืน ๆ อย่ำงเดียว (เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ) 
จ ำนวน ๘ นำย และได้รับกำรพัฒนำทั้งสองด้ำน จ ำนวน ๑ นำย รวมได้รับกำรพัฒนำทั้งหมด จ ำนวน ๙ นำย      
จำกจ ำนวนครูประจ ำและครูปกครองทั้งหมด จ ำนวน ๑๐ นำย (ประกอบด้วย ครูประจ ำ จ ำนวน ๙ นำย และ            
ครูปกครอง จ ำนวน ๒ นำย ในจ ำนวนนี้มีครูปกครองที่สอนด้วย จ ำนวน ๑ นำย) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๐  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีครูประจ ำและครูปกครองที่ได้รับกำร
พัฒนำด้ำนวิชำชีพอย่ำงเดียว จ ำนวน จ ำนวน ๒ นำย ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอย่ำงเดียว จ ำนวน ๑๕ นำย และ
ได้รับกำรพัฒนำทั้งสองด้ำน จ ำนวน ๒๔ นำย รวมได้รับกำรพัฒนำทั้งหมด จ ำนวน ๔๑ นำย จำกจ ำนวนครปูระจ ำ
และครูปกครองทั้งหมด จ ำนวน ๔๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๒ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนครูประจ ำและครูปกครองทั้งหมด ๑๖ 
(๑๔+๕-๓) 

๑๖ 
(๑๔+๕-๓) 

๑๐ 
(๙+๒-๑) 

๔๒ 

จ ำนวนครูประจ ำและครูปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ด้ำนวิชำชีพอย่ำงเดียว 

๒ ๐ ๐ ๒ 

จ ำนวนครูประจ ำและครูปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ด้ำนวิชำกำรฯ อย่ำงเดียว 

๐ ๗ ๘ ๑๕ 

จ ำนวนครูประจ ำและครูปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ทั้งด้ำนวิชำชีพและด้ำนวิชำกำรฯ 

๑๔ ๙ ๑ ๒๔ 

รวมจ ำนวนครูประจ ำและครูปกครองที่ได้รับกำร
พัฒนำด้ำนวิชำชีพหรือด้ำนวิชำกำร ทั้งหมด 

๑๖ ๑๖ ๙ ๔๑ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๐.๐๐ ๙๗.๖๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 



๕๕ 
 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร  กำรเรียนกำรสอนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีระบบฐำนข้อมูลพื้นฐำนเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
(๒)  มีระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ 
(๓)  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล 
(๔)  มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
(๕)  มีระบบฐำนข้อมูลทั้งหมดท ำงำนประสำนกันเป็นเครือข่ำยของสถำนศึกษำ 
(๖)  มีกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ  มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๓ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีระบบฐำนข้อมูลพื้นฐำนเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ พบว่ำ ได้น ำระบบงำนด้ำนก ำลังพลของ 
ทร. (HRMISS) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลของข้ำรำชกำร มำใช้ในกำรบริหำรงำน ด้ำนก ำลังพลของหน่วย เช่น     
กำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร และกำรประเมินค่ำนำยทหำรระดับสูง 
รับ-ส่งเอกสำรภำยใน (E-Office) ระบบงำนสำรบรรณของ ทร. เพ่ือลดกำรแจกจ่ำยเอกสำรในรูปแบบเอกสำร 
และมีระบบสำรสนเทศงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งเก็บไว้ในระบบ Intranet (http:/10.106.200.130/ 
standart/main.php)  
  (๒)  ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ พบว่ำ มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดท ำแผน
บริหำรควำมเสี่ยง (ระบบสำรสนเทศ) จ ำนวน ๗ นำย ประกอบด้วย น.อ.ยุทธนำ ดวงจันทร์  น.ท.หญิง พรทิพย์      
เฑียรกุล  น.ท.กฤตนัย ทองดอนหัน  ร.อ.นภดล จิตต์งำม  ร.ท.ศิงคำร เปล่ำป้องกันภัย พ.จ.อ.หญิง วรนุช       
ดีที่สุด และ พ.จ.ท.สมศักดิ์ สุวรรณ์ เป็นคณะท ำงำนฯ มีหน้ำที่ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติกำร ก ำกับ ดูแล ติดตำม 
รวบรวมและวิเครำะห์ควำมเสี่ยง (ระบบสำรสนเทศ) ของ กศษ.กพช.อร. ก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรป้องกัน
ควำมเสียหำยจำกควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นและแนวทำงแก้ไข ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรต่อระบบ
สำรสนเทศ รำยงำนผลกำรปฏิบัติให้ ผอ.กศษ.กพช.อร. ทรำบ 
  (๓)  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก รร.ชอร.ฯ   
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
  (๔)  มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่ เสมอ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
เนื่องจำก รร.ชอร.ฯ ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
  (๕)  มีระบบฐำนข้อมูลทั้งหมดท ำงำนประสำนกันเป็นเครือข่ำยของสถำนศึกษำ พบว่ำ มีกำรเช่ำ
สัญญำณอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูง จำกบริษัทภำยนอกเป็นของบริษัท ทริปเปิลที อินเทอร์เน็ต จ ำกัด ควำมเร็ว 
๓๐ Mbps/๓ Mbps จ ำนวน ๑ คู่สำย รำคำต่อเดือนละ ๑,๒๘๔ บำท เป็นระบบ Fiber Optic ผ่ำน 



๕๖ 
 

Switching Hub ในระบบเครือข่ำยของ รร.ชอร.ฯ และน ำมำกระจำยคลื่นสัญญำณผ่ำนตัวอุปกรณ์ Wireless 
Router จ ำนวน ๙ เครื่อง ส ำหรับให้ข้ำรำชกำร ภำยใน รร.ชอร.ฯ และ นรช.อร. ได้ใช้งำน 
  (๖)  มีกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก รร.ชอร.ฯ 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ เท่ำกับ ๒ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๖ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๓ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๒ และ ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๒ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร  ที่ได้รับกำร
พัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำฯ และบุคลำกรทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 12 
ของ สมศ.) 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙ ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีครูประจ ำและบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม 
จริยธรรม จ ำนวน ๒๕ นำย จำกจ ำนวนครูประจ ำและบุคลำกรทั้งหมด ๒๕ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีครู/อำจำรย์/นำยทหำรปกครอง     
และบุคลำกร ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๘๑ นำย จำกจ ำนวนครูประจ ำและบุคลำกร 
ทั้งหมด ๘๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ เท่ำกับ  ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล  ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนครูประจ ำและบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำน
คุณธรรมฯ 

๒๘ ๒๘ ๒๕ ๘๑ 

จ ำนวนครูประจ ำและบุคลำกรทั้งหมด ๒๘ ๒๘ ๒๕ ๘๑ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
 
 
 



๕๗ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ ศักยภำพด้ำนกำรเงินและงบประมำณ (ตัวบ่งชี้ที่ 11 ของ สมศ.) 
(๑) ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ต่องบประมำณท่ีได้รับกำรจัดสรร 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๙ ≤ ๙ 
(๗.๐๑ - ๙) 

≤ ๗ 
(๖.๐๑ - ๗) 

≤ ๖ 
(๕.๐๑ - ๖) 

≤ ๕ 
(๐ - ๕) 

ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้รับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (ประกอบด้วย งบประมำณ
ประจ ำปี งป.รำยรับสถำนศึกษำ งป.สวัสดิกำรจำก อร. งป.ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ และ งป.อ่ืน ๆ ทั้งหมด 
๑๒,๔๐๙,๔๓๖ บำท จึงมีเงินเหลือสุทธิจ ำนวน ๑๘๖,๘๑๒.๘๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๑ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
๓๕,๒๘๐,๑๖๕ บำท โดยมีเงินเหลือจ่ำยที่ต้องน ำส่งคืน เป็นเงิน ๑๘๗,๑๔๒.๔๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๓ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๑) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ๐.๐๐ ๓๒๙.๖๐ ๑๘๖,๘๑๒.๘๐ ๑๘๗,๑๔๒.๔๐ 
จ ำนวนงบประมำณท่ีได้รับ
กำรจัดสรรทั้งหมด 

๑๐,๘๘๖,๕๙๖ ๑๑,๙๘๔,๑๓๓ ๑๒,๔๐๙,๔๓๖ ๓๕,๒๘๐,๑๖๕ 

ร้อยละ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๕๑ ๐.๕๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

(๒) ร้อยละของงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ ต่องบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ ≥ ๓๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรใช้งบประมำณ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  อุปกรณ์กำรฝึก/
เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน ๖๘๑,๗๕๔ บำท 
จำกงบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๔,๘๖๐,๕๘๐ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๗ ซึ่งงบประมำณสื่อ/
โสตทัศนูปกรณ์ฯ ประกอบด้วย 
 ๑) อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ ์ จ ำนวน ๑๗๓,๗๘๑ บำท 
(= ๒๐๘,๗๘๑ บำท - ๓๕,๐๐๐ บำท) 
 ๒) นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้   จ ำนวน         ๓๕,๐๐๐ บำท  



๕๘ 
 

 ๓) ระบบห้องสมุด  จ ำนวน           ๒,๙๗๓ บำท 
 ๔) ระบบสำรสนเทศ   จ ำนวน       ๔๗๐,๐๐๐ บำท 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีกำรใช้งบประมำณ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  
อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ เป็นเงิน 
๒,๐๕๒,๐๗๔ บำท จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๑๒,๒๔๙,๒๙๙ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๗๕  
ซึ่งงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ฯ ประกอบด้วย 
 ๑) อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ ์ จ ำนวน ๕๔๕,๔๖๑ บำท 
(= ๕๘๐,๔๖๑ บำท - ๓๕,๐๐๐ บำท) 
 ๒) นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้   จ ำนวน         ๓๕,๐๐๐ บำท  
 ๓) ระบบห้องสมุด  จ ำนวน         ๑๓,๔๑๓ บำท 
 ๔) ระบบสำรสนเทศ   จ ำนวน    ๑,๔๕๘,๒๐๐ บำท 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๒) เท่ำกับ ๒ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
งบประมำณสื่อ/โสต ทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก 
นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ 

๙๒๙,๙๑๐ ๔๔๐,๔๑๐ ๖๘๑,๗๕๔ ๒,๐๕๒,๐๗๔ 

งบด ำเนนิกำรจัดกำรศึกษำ ๓,๔๓๔,๔๐๖ ๓,๙๕๔,๓๑๓ ๔,๘๖๐,๕๘๐ ๑๒,๒๔๙,๒๙๙ 
ร้อยละ ๒๗.๐๘ ๑๑.๑๔ ๑๔.๐๓ ๑๖.๗๕ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๒ 

(๓)  รอ้ยละของงบประมำณวัสดุฝึก ต่องบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔.๙๙ ≥ ๕ ≥ ๗ ≥ ๘ ≥ ๑๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ  มีกำรใช้งบประมำณวัสดุฝึก (วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ส ำหรับกำรฝึก
ปฏิบัติงำน) จ ำนวน ๕๘๖,๘๓๒ บำท จำกงบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๔,๘๖๐,๕๘๐ บำท  คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๒.๐๗  ซึ่งงบประมำณวัสดุฝึก ประกอบด้วย 
 ๑. ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น/แก๊สหุงต้ม     จ ำนวน  ๑๘๔,๙๑๓ บำท 
 ๒. วัสดุสำย พธ. (วัสดุสิ้นเปลือง) จ ำนวน  ๑๙๘,๔๓๓ บำท 
 ๓. วัสดุสำย อร. จ ำนวน        ๐.๐๐ บำท  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีกำรใช้งบประมำณวัสดุฝึก (วัสดุ
สิ้นเปลืองที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติงำน)  จ ำนวน ๑,๕๑๓,๖๑๓ บำท  จำกงบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำทั้งหมด 
จ ำนวน ๑๒,๒๔๙,๒๙๙ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๖ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๓) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 



๕๙ 
 

 
 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
งบประมำณวัสดุฝึก ๔๘๐,๓๖๔ ๔๔๖,๔๑๗ ๕๘๖,๘๓๒ ๑,๕๑๓,๖๑๓ 
งบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ ๓,๔๓๔,๔๐๖ ๓,๙๕๔,๓๑๓ ๔,๘๖๐,๕๘๐ ๑๒,๒๔๙,๒๙๙ 
ร้อยละ ๑๓.๙๙ ๑๑.๒๙ ๑๒.๐๗ ๑๒.๓๖ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗* กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 10 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ  : ข้อ 
(๑)  มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง  ๆ ในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ 
(๒)  มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำนและติดตำมงำน อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรำยงำนผลกำรติดตำม 
(๓)  มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลและก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
ครบถ้วน 
(๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครัง้ 
(๕)  มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง  ๆ ใน
กำรบริหำรสถำนศึกษำ จำกกำรศึกษำเอกสำรและสัมภำษณ์ผู้บริหำร พบว่ำ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สถำบันกำรศึกษำของ รร.ชอร.ฯ (ค ำสั่ง อร. ที่ ๕๖/๒๕๕๕ ลง ๔ ก.พ.๕๕) โดยมี จก.กพช.อร. เป็นประธำน 
และมี ผอ.รร.ชอร.ฯ เป็นเลขำนุกำร ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ได้ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้ระบุไว้ในค ำสั่ง ในกำรก ำหนด
ทิศทำงนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำโรงเรียนตำมหลักธรรมำภิบำล  ติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์
และแผนงำนประจ ำปี ทั้งนี้ได้จัดประชุมพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
เพ่ือให้ รร.ชอร.ฯ ได้ใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน และมีกำรประชุมติดตำมงำน และให้ข้อคิดเห็นเพ่ือให้ 
รร.ชอร.ฯ น ำไปด ำเนินกำร และมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน 
 (๒) คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ พบว่ำ 
คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำของ รร.ชอร.ฯ ได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและ
พัฒนำโรงเรียน โดยมีกำรประชุม จ ำนวน ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ใน ๑๗ มิ.ย.๕๗ เพ่ือพิจำรณำให้ควำม
เห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ใน ๑๘ ก.ค.๕๗ เพ่ือพิจำรณำก ำหนดแนวทำง
ในกำรลดควำมสูญเสียบุคลำกรที่จบจำก รร.ชอร.ฯ โดยสร้ำงแรงจูงใจให้กับ นรช.อร. ที่มีผลกำรเรียนดี            



๖๐ 
 

ได้มีโอกำสบรรจุเป็นข้ำรำชกำรสำยวิทยำกำร อร. อัตรำจ่ำ ยย.อร. และจ่ำช่ำงเขียนแบบ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗        
ใน ๒๒ ธ.ค.๕๗  เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และ
พิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ สปท. ที่ให้เพ่ิมกำรผลิตช่ำงฝีมือ ให้สำมำรถท ำงำนในภำครัฐและ
เอกชน เพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตช่ำงฝีมือทำงเรือ เพ่ือรองรับประชำคมอำเซียน และให้เสนอโควตำ นรช.อร. 
เป็น นรจ. โดยไม่เสียค่ำปรับ และครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ใน ๒๐ ก.พ.๕๘ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
 (๓)  มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลและก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรภำยใต้หลัก           
ธรรมำภิบำล ครบถ้วน (ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภำพ หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำม
โปร่งใส หลักกำรตอบสนอง หลักภำระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักกำรกระจำยอ ำนำจ หลักควำมเสมอภำค
และหลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ) พบว่ำ คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำของ รร.ชอร.ฯ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
ของสถำนศึกษำสอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล โดยให้มีกำรกระจำยอ ำนำจ เน้นกำรมีส่วนร่วม ในกำรบริหำร
จัดกำร และควำมเสมอภำค พิจำรณำจำกก ำหนดหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ ที่ระบุให้
คณะกรรมกำร มีหน้ำที่พัฒนำโรงเรียนตำมหลักธรรมำภิบำล และเปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็น พิจำรณำจำกรำยงำนกำรประชุมของคณะกรรมกำรฯ 
 (๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ 
คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำของ รร.ชอร.ฯ มีกำรประชุมติดตำมงำนควำมก้ำวหน้ ำในกำรด ำเนินงำนใน
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๒ ครั้ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ   
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ ใน ๒๒ ธ.ค.๕๗ เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗  และครั้งที่ ๑/
๒๕๕๘ ใน ๒๐ ก.พ.๕๘ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  
 (๕)  มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป พบว่ำ มีกำรน ำ
ข้อเสนอแนะจำกมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำของ รร.ชอร.ฯ มำปรับปรุงแก้ไข เช่น             
ให้ รร.ชอร.ฯ พิจำรณำหำแนวทำงสร้ำงแรงจูงใจเพ่ือป้องกันมิให้ นรช.อร. ลำออก ลดปัญหำกำรขำดแคลนช่ำงที่มี
ฝีมือ ซึ่ง รร.ชอร.ฯ ได้ท ำข้อพิจำรณำบรรจุ นรช.อร. ที่มีผลกำรเรียนดี เข้ำรับรำชกำรสำยวิทยำกำรอัตรำจ่ำ       
ยย.อร. และจ่ำช่ำงเขียนแบบ ทั้งนี้ อร. ได้ให้ควำมเห็นชอบหลักกำรดังกล่ำวแล้ว และให้ปรับแผนกำรให้บริกำร
ทำงวิชำชีพและกำรดูงำนในพื้นที่ไม่ไกลเกินไปเพ่ือสวัสดิภำพของ นรช.อร. ทั้งนี้ รร.ชอร.ฯ ได้เลือกน ำ นรช.อร. 
ออกไปให้บริกำรในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ไปบริกำรวิชำชีพ ณ วัดวิเศษกำร และวัดเครือวัลย์วรวิหำร เขตบำงกอกใหญ่ 
กทม. น ำ นรช.อร. ไปเยี่ยมงำน “วันนักประดิษฐ์” ใน ๓ ก.พ.๕๘ ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค 
เมืองทองธำนี จว.นนทบุรี และให้ นรช.อร. น ำผลงำนไปจัดนิทรรศกำรในงำน “สัปดำห์วิชำกำร ๕๗”         
ใน ๑๗ มี.ค.๕๘ ณ รร.ชท.สปท. เป็นต้น  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗* เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

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



๖๑ 
 

 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๘* กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 11 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : (ตำมเกณฑ์กำรให้คะแนนของ สมศ.) 
 ให้ใช้ผลกำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ (คะแนนเต็ม ๕ ระดับคะแนน) โดยพิจำรณำให้ครอบคลุม
ประเด็นกำรพิจำรณำ ต่อไปนี้  
(๑) ระดับควำมส ำเร็จในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ   
(๒) ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียนกำรสอน กำรสร้ำงองค์ควำมรู้  
(๓) ศักยภำพด้ำนกำรเงิน และงบประมำณ   
(๔) ควำมส ำเร็จในกำรบริหำรควำมเสี่ยง   
(๕) กำรบริหำรหลักสูตร เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรศึกษำ   
(๖) ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำประมวลกำรสอนหรือแผนกำรสอน  
(๗) ระบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
(๘)  มีทรัพยำกรกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้ ที่มีควำมหลำกหลำย เพียงพอและทันสมัย 

เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้คะแนนเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำรสูงสุดและ/หรือรองที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง          
ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้ใน ๓ กรณ ีดังนี้ 

- กรณีที่ ๑ ให้ผู้บริหำร (ผู้อ ำนวยกำรและรองผู้อ ำนวยกำรที่ดูแลด้ำนวิชำกำร) ประเมินตนเอง โดยให้
ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ หรือ 

- กรณีที่ ๒ ให้ผู้บริหำรประเมินตนเองร้อยละ ๖๐ และหัวหน้ำหน่วยประเมินผู้บริหำรร้อยละ ๔๐ โดยให้
ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ  หรือ 

- กรณีท่ี ๓ ให้ผู้บริหำรสูงสุดประเมินตนเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ใช้ผลประเมินตำมควำมเป็นจริง ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรประเมินผู้บริหำรสูงสุดของ รร.ชอร.ฯ โดยเลือกประเมิน
ผู้บริหำรกรณีที่ ๒ ตำมที่ระบุไว้ในคู่มือฯ คือ ให้ผู้บริหำรประเมินตนเอง น้ ำหนักร้อยละ ๖๐ และผู้บังคับบัญชำ
ประเมินผู้บริหำร น้ ำหนักร้อยละ ๔๐ ซึ่ง รร.ชอร.ฯ ได้ให้ผู้บริหำร (คือ น.อ.ชลิต  เจริญวัฒนะโภคำ ผอ.รร.ชอร.ฯ)  
ประเมินตนเอง ตำมแบบประเมินธรรมำภิบำล มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๖ และให้ผู้บังคับบัญชำประเมินผู้บริหำร
สูงสุดของ รร.ชอร.ฯ โดยใช้ผลกำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตรของผู้บริหำร จ ำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ มีผล
ประเมินเท่ำกับร้อยละ ๗๘.๓๓ ครั้งที่ ๒ มีผลประเมินเท่ำกับร้อยละ ๗๒.๓๓ รวมทั้ง ๒ ครั้ง มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ
ร้อยละ ๗๕.๓๓ ปรับเป็นคะแนน ๕ ระดับ เท่ำกับ ๓.๗๗ เมื่อน ำมำหำค่ำเฉลี่ยแบบถ่วงน้ ำหนักแล้ว มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๐๑ คะแนน 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีกำรประเมินผู้บริหำร (รวม ๒ ท่ำน)    
มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำร เท่ำกับ ๔.๔๒ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๘* เท่ำกับ ๔.๔๒ คะแนน 

 



๖๒ 
 

 
 
ผลกำรตรวจสอบ  

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ 
(น.อ.วีระยุทธ) 

ปี ๒๕๕๖ 
(น.อ.วีระยุทธ) 

ปี ๒๕๕๗ 
(น.อ.ชลิต) 

รวม 

ผลประเมินตนเอง (น.น. ๖๐ %) ๔.๓๘ ๔.๘๔ ๔.๑๖  
ผลประเมินค่ำผู้บริหำร ครั้งที่ ๑ (ร้อยละ) ๙๕.๐๐ ๙๓.๐๐ ๗๘.๓๓  
ผลประเมินค่ำผู้บริหำร ครั้งที่ ๒ ๙๑.๐๐ ๙๒.๐๐ ๗๒.๓๓  
ผลเฉลี่ยกำรประเมินค่ำผู้บริหำร  ๙๓.๐๐ ๙๒.๕๐ ๗๕.๓๓  
ผลเฉลี่ยกำรประเมินผู้บริหำร  
(ปรับเป็น ๕ ระดับคะแนน) (น.น. ๔๐ %) 

๔.๖๕ ๔.๖๓ ๓.๗๗  

ผลประเมินโดยกำรถ่วงน้ ำหนัก (กรณีที่ ๒) ๔.๔๙ ๔.๗๖ ๔.๐๑ ๑๓.๒๖ 
ผลประเมินเฉลี่ย ๓ ปี  - - - ๔.๔๒ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๓ 
 

 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย  
๓  ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ 
ของ 

(A)*(B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๔.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำร
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ของ ทร. และนโยบำยด้ำนกำรศกึษำ
ของ กห. 

๕ - - ๓ ใน 
๕ ข้อ 

- ๓ ๑๕ 

๔.๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
(เกณฑ์ตำมที่กองทัพก ำหนด) 

๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์
วิชำกำร/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำน
วิชำชีพ/ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสื่อกำร
เรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ ทั้งหมด      

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๐ ๙๗.๖๒ ๕ ๒๕ 

๔.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร     
กำรเรียนกำรสอนกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้

๕  - ๓ ใน  
๖ ข้อ 

- ๒ ๑๐ 

๔.๕ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร 
นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ
ฯและบุคลำกรทั้งหมด 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๖ ศักยภำพด้ำนกำรเงินและงบประมำณ (๕)       
(๑) ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ต่องบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรร 

๑ ๐.๐๐ ๐.๐๐ ๑.๕๑ ๐.๕๓ ๕ ๕ 

(๒) ร้อยละของงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  อุปกรณ์
กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ ต่องบด ำเนินกำรจัด
กำรศึกษำ 

๒ ๒๗.๐๘ ๑๑.๑๔ ๑๔.๐๓ ๑๖.๗๕ ๒ ๔ 

(๓) ร้อยละของงบประมำณวสัดฝุึก ต่องบด ำเนนิกำรจัด
กำรศึกษำ 

๒ ๑๓.๙๙ ๑๑.๒๙ ๑๒.๐๗ ๑๒.๓๖ ๕ ๑๐ 

๔.๗* กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ๕  - ๕ ใน  
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๘* กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๕ ๔.๔๙ ๔.๗๖ ๔.๐๑ ๔.๔๒ ๔.๔๒ ๒๒.๑๐ 
รวม ๔๐      ๑๖๖.๑๐ 

ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๑๕ 
ระดับคุณภำพ       ดี 

 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔  

ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑.  ยังไมม่ีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศของ รร.ชอร.ฯ 



๖๔ 
 

 ๒.  ยังไม่มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๓. ยังไม่มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบข้อมูล ไม่มีกำรลงโปรแกรมป้องกันไวรัสและระบบ
ป้องกัน ไม่มีระบบ Proxy Server ในกำรก ำหนดรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนระบบ Internet ภำยนอก  
 ๔. ไม่มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี จึงท ำให้ไม่ทรำบ
ประสิทธิภำพผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง 
 ๕. ข้อมูลในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ขัดแย้งและไม่สอดคล้องกันกับหลักฐำนที่ใช้อ้ำงอิง  

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑.  ควรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศของ รร.ชอร.ฯ เพ่ือน ำมำใช้เป็นข้อมูล
ในกำรพัฒนำต่อไป 
 ๒.  ควรมีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมิน
รอบสี่ ที่ สมศ.จะใช้วิธีกำรประเมินด้วยระบบออนไลน์ 
 ๓.  ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบข้อมูล โดยกำรลงโปรแกรมป้องกันไวรัส 
และน ำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งระบบ Proxy Server ป้องกันกำรบุกรุกจำกภำยนอกในกำรใช้งำน Internet 
ภำยนอก 
 ๔.  ควรมีกำรสรุปข้อมูลบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้ชัดเจน (เช่นเดียวกับกำร
สรุปครูประจ ำที่ได้รับกำรพัฒนำ) ปัจจุบันมีเฉพำะลำยมือชื่อรวมของทุกหน่วยใน อร. ท ำให้ไม่ทรำบว่ำคือใคร
ใน รร.ชอร.ฯ  
 ๕. หลังจำกที่คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประจ ำ              
ปีกำรศึกษำ ที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยแล้ว ควรเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีให้เป็น       
ลำยลักษณ์อักษร แล้วส ำเนำแจกจ่ำยให้ผู้เกี่ยวข้องอย่ำงทั่วถึง เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมตัวชี้วัดและ     
ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
 ๖. ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบ (ผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี หรือผู้รับผิดชอบโครงกำร) รำยงำนและสรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี ให้ครบทุกโครงกำรและตัวชี้วัดที่ก ำหนด และเสนอให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ พิจำรณำ   
ทุกวงรอบ ๖ เดือน  
 ๗. ในรำยงำนกำรประชุมที่มีควำมส ำคัญ เช่น กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ของคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ ควรมีเอกสำรแนบ
ประกอบรำยงำนกำรประชุมด้วย  
 ๘. ควรมีกำรจัดประชุมร่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงข้อมูลในรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง โดยเฉพำะข้อมูลเชิงปริมำณ ต้องเป็นข้อมูลเดียวกันไม่ว่ำถูกอ้ำงอิง ณ ที่ใด เพ่ือเพ่ิมควำมรัดกุมและ
ควำมน่ำเชื่อถือของสถำนศึกษำ เช่น จ ำนวนครู จ ำนวนบุคลำกร จ ำนวนผู้เรียน จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ผลประเมินผู้บริหำร และวันเวลำในรำยงำนกำรประชุม เป็นต้น (เช่น มำตรฐำนที่ ๔ฯ  
กำรพัฒนำครู ไม่มี แต่ไปปรำกฎข้อมูลอยู่ท่ีมำตรฐำนที ่๒ฯ) 
 ๙. ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ควรแนบเอกสำรที่เป็นข้อมูลส ำคัญต้องใช้อ้ำงอิงย้อนหลัง ไว้ในผนวก 
ท้ำยเล่ม เพ่ือยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล เช่น ข้อมูลงบประมำณ ข้อมูลครูประจ ำและกำรพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้/
ผลงำนนวัตกรรมฯ ที่ตีพิมพ์และน ำไปใช้ประโยชน์/ผลงำนบริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ข้อมูลบุคลำกร          
ผลประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ผลงำนผู้เรียน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นต้น  
 ๑๐. ควรมีกำรสื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน ตั้งแต่ผู้บริหำรระดับบนจนถึงผู้ปฏิบัติระดับล่ำง เพ่ือลด
ประเด็นควำมขัดแย้งและน ำพำองค์กรไปในทิศทำงเดียวกัน  



๖๕ 
 

 ๑๑. นอกเหนือจำกกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนแล้ว ควรให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงกำรสรุป
และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนหลังสิ้นสุดโครงกำร/สิ้นปีกำรศึกษำ และควรเพ่ิมหัวข้อว่ำบรรลุตำมค่ำเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในโครงกำร/แผนงำนนั้นหรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้งสรุปปัญหำ ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำครั้งต่อไป และเป็นกำรด ำเนินงำนให้ครบวงจรคุณภำพ PDCA 
 ๑๒. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ใน พ.ศ.๒๕๕๙ รร.ชอร.ฯ ควรมีกำรปรับปรุงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยเพ่ิมเติมโครงกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญ นอกเหนือจำกที่มีใน    
รอบสำม 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 
 - กำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพของครู/ครูทหำร 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 
 

ผนวก มำตรฐำนท่ี ๔ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ 

 

มาตรฐานที่/
แผนงาน 

โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
ม.๑ คณุภำพ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๑) โครงกำรพัฒนำแบบสอบ
มำตรฐำนวิชำชีพ   

จ ำนวนข้อสอบมำตรฐำน
วิชำชีพท่ีได้รับกำรปรบัปรุง 
 ≥ ๔ สำขำวิชำ  

มีข้อสอบ ๔ 
สำขำวิชำ คือ 
- สำขำวิชำต่อเรือ 
- สำขำวิชำกำรอูเ่รือ 
- สำขำเครื่องกล
โรงงำนเรือ 
- สำขำไฟฟ้ำเรือ 

 
   

- 

 ๒) โครงกำรติดตำมและ
ประเมินผลผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนผู้ได้รับกำร
ประเมินผลผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำ ≥ ๘๐ % 

ได้รับกำรประเมิน   
๒๙ นำย จำก
ทั้งหมด ๒๙ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  
 

 

- 

 รวม ๒ โครงกำร รวม ๒ ตัวช้ีวัด  ๒ ๐ 
ม.๒ นวัตกรรมและ
กำรสร้ำงองค์
ควำมรู ้

๑) โครงกำรนวตักรรมของ
นักเรียน 

จ ำนวนนวัตกรรมของ
นักเรียน ≥ ๖ ช้ิน 

มีชิ้นงำนของ
นักเรียน ๗ ช้ิน คือ 
๑. เครื่องนับซิทอัพ
และวิดพื้น 
๒. โต๊ะอเนกประสงค์ 
๓. เครื่องตะบันน้ ำ 
๔. เครื่องม้วนสปริง 
๕. อุปกรณด์ูดแบริ่ง 
๖. เครื่องถอด 
OUTER RACE  
BEARING 
๗. ปำกกำตรวจสอบ
ไฟฟ้ำ 

   
 

 

- 

๒) โครงกำรนวตักรรมของครู   จ ำนวนช้ินงำนของครู  
≥ ๓ ช้ิน 

มีชิ้นงำนของครู    
๔ ช้ิน คือ 
๑. กังหันลมผลติ  
กระแสไฟฟ้ำ 
๒. จักรยำนน้ ำบ ำบัด
น้ ำเสีย 
๓. แท่นยกปรับ
ระดับได ้
๔. เครื่องยนต์เล็ก 
ผ่ำซีก 

   
  

- 

๓) โครงกำรเผยแพร่ผลงำน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งำนวิจัย 

จ ำนวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย 
ที่ได้รับกำรเผยแพร่ ≥ ๓ ช้ิน 

มีผลงำนท่ีเผยแพร่ 
๒ ช้ิน คือ 
๑. กังหันลมผลติ  
กระแสไฟฟ้ำ  

-  
 



๖๗ 
 

ผนวก มำตรฐำนท่ี ๔ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ (ต่อ) 

 

มาตรฐานที่/
แผนงาน 

โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
   เผยแพร่ในงำน 

“สัปดำห์วิชำกำร 
๕๗” ณ รร.ชท. 
สปท. เมื่อ ๑๗ 
มี.ค.๕๘ 
๒. จักรยำนน้ ำบ ำบัด
น้ ำเสีย เผยแพร่ทำง
เว็บไซต์ ทร. เมื่อ 
๒๕ มิ.ย.๕๗ และ 
๑๙ ธ.ค.๕๗ และ 
ตีพิมพ์ในข่ำว
บำงล ำพู ฉบับท่ี ๒ 
ก.ค.๕๗ 

  

 รวม   ๓  โครงกำร รวม  ๓  ตัวช้ีวัด  ๒ ๑ 
ม.๓ กำรบริกำรทำง
วิชำกำร/วิชำชีพ 

๑)  โครงกำรสนับสนุนวิทยำกร
บรรยำยในหลักสูตรต่ำง ๆ    

จ ำนวนครูที่สนับสนุน
บรรยำยในหลักสูตรต่ำง ๆ 
ไม่น้อยกว่ำ ๔ นำย    

มีครูที่เป็นวิทยำกร
บรรยำยหลักสูตร
ต่ำง ๆ ๒ นำย คือ 
๑. น.ต.สุธี บูรณะ
เสถียร สอน
หลักสตูรช่ำงช้ันต้น 
ศพช.กศษ.กพช.อร. 
๒. ร.อ.มงคล พิมพำ
ลัย เป็นวิทยำกร
แนะแนวกำรศึกษำ
ของ ทร.  

-    

๒)  โครงกำรแลกเปลี่ยน
นักเรียน ร.ร.จิตรลดำ   

กำรแลกเปลี่ยนนักเรียน  
ร.ร.จิตรลดำ ไม่น้อยกว่ำ  
๑ กิจกรรม    

มีนักเรียน ร.ร.
จิตรลดำ จ ำนวน 
๑๓ นำย มำศึกษำ
เรียนรู้และพัฒนำ
ทักษะฝีมือด้ำนช่ำง 

 
 

   - 

๓)  โครงกำรควำมร่วมมือกับ  
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี   

ควำมร่วมมือกับ ม.เทคโน 
โลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี  
ไม่น้อยกว่ำ ๑ กิจกรรม  

มี ๑ กิจกรรม คือ 
รับนักศึกษำระดับ
ปริญญำตรี คณะ 
ครุศำสตร์ จ ำนวน ๓ 
นำย เข้ำรับกำรฝึก
ประสบกำรณ์
วิชำชีพครู 

 
 

   - 

  



๖๘ 
 

ผนวก มำตรฐำนท่ี ๔ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ (ต่อ) 

 

มาตรฐานที่/
แผนงาน 

โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
 ๔) โครงกำรสนับสนุนวิทยำกร

สอน ร.ร.จติรลดำ   
จ ำนวนครูที่สนับสนุน
วิทยำกรสอน ร.ร.จิตรลดำ 
ไม่น้อยกว่ำ ๑ นำย  

ไม่มีข้อมลู -    
 

๕) โครงกำรบริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ (ภำยนอก) 

จ ำนวนกิจกรรมกำรบริกำร
วิชำกำรและวิชำชีพ  
ไม่น้อยกว่ำ ๑ กิจกรรม 

มี ๓ กิจกรรม คือ 
- เข้ำค่ำยสรำ้งฝำย
ชะลอน้ ำและซ่อม
เครื่องไฟฟ้ำ ให้กับ
ชุมชนรอบเขื่อน 
ภูมิพล ใน ๑๕-๑๘ 
ก.ย.๕๗ 
- ซ่อมเครื่องไฟฟ้ำ
ภำยในวัดเครือวัลย์ 
และซ่อมเครื่อง
ไฟฟ้ำและระบำยสี
ก ำแพงวัดวิเศษกำร 
ใน ๒๒ ธ.ค.๕๗ 
- ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ
และโต๊ะเก้ำอี้ วัดเขำ
ถ้ ำ จว.ชลบุรี ส ำนัก
สงฆ์บ้ำนทุ่งเหียง จว.
ชลบุรี วัดสมำนรัตนำ
รำม จว.ฉะเชิงเทรำ 
วัดเขำประทุน จว.
ระยอง ใน ๓๑ มี.ค. - 
๒ เม.ย.๕๘ 

 
 

   - 

 รวม ๕ โครงกำร รวม ๕ ตัวช้ีวัด  ๓ ๒ 
ม.๔ กำรบริหำร
จัดกำรและกำร
พัฒนำสถำบัน 

๑) โครงกำรทบทวนแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ 

จ ำนวนครั้งในกำรทบทวน
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ  
๑ ครั้ง ต่อปีกำรศึกษำ 

ไม่มีข้อมลู 
 

-    
 

๒) โครงกำรพัฒนำบคุลำกร 
รร.ชอร.ฯ 

จ ำนวนกิจกรรมในกำร
พัฒนำบุคลำกร รร.ชอร.ฯ 
ไม่น้อยกว่ำ ๓ ครั้ง 

ไม่มีข้อมลู -    
 

 รวม ๒ โครงกำร รวม ๒ ตัวช้ีวัด  ๐ ๒ 
  



๖๙ 
 

ผนวก มำตรฐำนท่ี ๔ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ (ต่อ) 

 

มาตรฐานที่/
แผนงาน 

โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
ม.๕ กำรบริหำร
หลักสตูรและกำร
จัดกำรเรียน 
กำรสอน 

๑)  โครงกำรประเมินกำรจดักำร
เรียนกำรสอนของครูภำยในและ
ครูภำยนอก 

จ ำนวนครั้งกำรประเมินกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของครู
ภำยในและครูภำยนอก  
ไม่น้อยกว่ำ ภำคเรียนละ  
๑ ครั้ง 

มี ๒ ครั้ง 
ภำคต้น ๑ ครั้ง และ 
ภำคปลำย ๑ ครั้ง 

  

  ๒)  โครงกำรบรรยำยพิเศษแก่ 
นรช.อร. ตำมสำขำงำนต่ำง ๆ  

จ ำนวนครั้งกำรบรรยำยพิเศษ
แก่ นรช.อร. ตำมสำขำ  
ไม่น้อยกว่ำ ๔ สำขำ 

มีครบ ๔ สำขำ คือ 
- สำขำวิชำต่อเรือ 
ใน ๒๗ ต.ค.๕๗ 
และ ๒๗ เม.ย.๕๘ 
- สำขำวิชำกำรอู่เรือ 
ใน ๒๗ ต.ค.๕๗ 
และ ๒๗ เม.ย.๕๘ 
- สำขำเครื่องกล
โรงงำนเรือ 
ใน ๒๘ ต.ค.๕๗ 
และ ๒๘ เม.ย.๕๘ 
- สำขำไฟฟ้ำเรือ 
 ใน ๒๘ ต.ค.๕๗ 
และ ๒๘ เม.ย.๕๘ 

  
 

- 

 ๓)  โครงกำรจดักระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเน้น
ผู้เรยีนไดฝ้ึกทักษะทำงวิชำชีพ
ผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 

จ ำนวนกิจกรรมจัดกำร
เรียนรู้ที่หลำกหลำยเน้น
ผู้เรยีนไดฝ้ึกทักษะทำง
วิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัตจิริง 
ไม่น้อยกว่ำ ๕ ด้ำน 

ไม่มีข้อมลู -  
 

 ๔)  โครงกำรสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเข้ำเป็น นรช.อร. 

จ ำนวนกิจกรรมกำรสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำ
เป็น นรช.อร. ไม่น้อยกว่ำ  
๑ ครั้ง 

มี ๑ ครั้ง 
เมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๘ 

   
 

- 

 ๕)  กลุ่มโครงกำรพัฒนำผูเ้รียน (ม ี๙ โครงกำร) 
    ๕.๑) โครงกำรคนชอบพอ (๑) จ ำนวนครั้งในกำรน ำ นรช.

อร. ไปทัศนศึกษำตำมแนวคิด
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่น้อยกว่ำ ปีกำรศึกษำละ     
๑ ครั้ง 

จ ำนวน ๑ ครั้ง 
ณ ศูนย์ส่งเสรมิ
กิจกรรมไรส้ำรพิษ 
วังน้ ำเขียว ใน ๙ - 
๑๑ มี.ค.๕๘ 

  
   

 

  (๒) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม  
พึงพอใจของ นรช.อร. หลังจำก
ไปทัศนศึกษำตำมแนวคิด
ปรัชญำของเศรษฐกิจ  
ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู -  



๗๐ 
 

ผนวก มำตรฐำนท่ี ๔ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ (ต่อ) 

 

มาตรฐานที่/
แผนงาน 

โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
    ๕.๒) โครงกำรก้ำวตำมพ่อ   (๑) ระดับคะแนนเฉลีย่ควำม    

พึงพอใจของ นรช.อร. ทีเ่กิด
กำรรบัรู้ ควำมเข้ำใจในโครงกำร
พระรำชด ำริและโครงกำรอัน
เนื่องมำจำกพระรำชด ำริ และ
เกิดแรงจูงใจที่จะด ำเนินกำร
ตำมแนวพระรำชด ำริ ไม่น้อย
กว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู    
  

 

  (๒) ระดับคะแนนเฉลีย่ควำม      
พึงพอใจของ นรช.อร. ท่ีเกิด
จิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรมไทย สำมำรถ
น ำแนวพระรำชด ำริไป
ประยุกต์ ใช้ส่วนตัวและขยำย
ผลสู่ครอบครัวและชุมชน ไม่
น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู     
 

 

  ๕.๓) โครงกำรรู้ สู้ DRUG (๑) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม      
พึงพอใจของ นรช.อร. ที่เกิด
ควำมตระหนักรู้ถึงพิษภัยยำ 
เสพติดที่มีผลต่อร่ำงกำย 
สุขภำพอนำมัย  และส่งผล
กระทบต่อปัญหำของสังคม  
ตลอดควำมมั่นคงของชำติ 
สำมำรถใช้ชีวิตได้โดย
ปรำศจำกยำเสพติดและควำม
รุนแรงหลังจำกได้รับกำร
ถ่ำยทอดทักษะและ
ประสบกำรณ์ ไม่น้อยกว่ำ 
๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู    
 

 

  (๒) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม     
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงสังกัด อร. ตลอดจนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับ นรช.อร. 
ในกำรรวมพลังจำกทุกภำค
ส่วนของสังคมให้เข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรแก้ไขปัญหำ 

ไม่มีข้อมลู   
 

  



๗๑ 
 

ผนวก มำตรฐำนท่ี ๔ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ (ต่อ) 

 

มาตรฐานที่/
แผนงาน 

โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
  ยำเสพติดในสถำนศึกษำ  

ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 
   

    ๕.๔) โครงกำรอย่ำมองแค่เห็น 
มองใหเ้ป็นด้วย   

(๑) ร้อยละของ นรช.อร. ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ที่รู้จักประวัติ- 
ศำสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมและ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวของเขต
บำงกอกน้อย ไม่น้อยกว่ำ  
๒๐ % 

ไม่มีข้อมลู -  

  (๒) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม  
พึงพอใจของ นรช.อร. ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร ฯ ทีส่ำมำรถมี
ทักษะกำรสื่อสำรที่ดี มคีวำม
เชื่อมั่นในตนเอง กล้ำคิด 
กล้ำท ำ กล้ำแสดงออก
ในทำงที่ถูกท่ีควร สำมำรถ
แก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้  
ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู -  

  (๓) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม 
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำง สังกัด อร. ตลอดจนผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีต่อ นรช.
อร. ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ใน
ด้ำนประสบกำรณ์ด้ำนกำร
ท่องเที่ยว และควำมตระหนัก
ในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ
ทรัพยำกรกำรท่องเที่ยวของ
เขตบำงกอกน้อย ไม่น้อยกว่ำ 
๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู -  

    ๕.๕) โครงกำรทำงลัด-ทำงรู้   (๑) ร้อยละของ นรช.อร. ทีเ่ข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ที่ได้รับ
ถ่ำยทอดควำมรู้ ทักษะ และ
ประสบ- กำรณ์ทำงด้ำนช่ำง
จำกครูช่ำงของ อร. ในสำขำ
ต่ำง ๆ ที่ได้เกษียณรำชกำรไป
แล้ว ไม่น้อยกว่ำ ๗๐% ของ
นักเรียนทั้งหมด 

ไม่มีข้อมลู -  

  (๒) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของ นรช.อร. ที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรฯ ทีม่ีควำม 

ไม่มีข้อมลู -  



๗๒ 
 

ผนวก มำตรฐำนท่ี ๔ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ (ต่อ) 

 

มาตรฐานที่/
แผนงาน 

โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
  ภำคภูมิใจ ในเกียรตภิูมิ

ศักดิ์ศรีของควำมเป็นช่ำง 
และมเีจตคติและนิสัยทีด่ีใน
กำรท ำงำนตรงตำมควำม
ต้องกำรของสังคม ไม่น้อย
กว่ำ ๓.๕๑ 

   

  (๓) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำง สังกัด อร. ตลอดจน 
ผู้ที่มีส่วนเกีย่วข้องที่มีต่อ 
นรช.อร. ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
ในด้ำนกำรรกัษำให้ทักษะใน
เชิงช่ำงสำขำต่ำง ๆ  ของ อร. ไม่
เสื่อมสญูไปและมกีำรถำ่ยทอด
จำกรุ่นสู่รุน่เหมือนดังอดตี   
ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู    -  

    ๕.๖) โครงกำรคิดค้น..คุ้ยแคะ   (๑) ระดับคะแนนเฉลีย่ควำม 
พึงพอใจของ นรช.อร. ทีรู่้จัก
กำรใช้เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู -  

  (๒) ระดับคะแนนเฉลีย่ควำม 
พึงพอใจของ นรช.อร. ทีม่ี
ทักษะทำงช่ำงและควำมรัก
ในอำชีพช่ำง ไม่น้อยกว่ำ 
๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู -  

    ๕.๗) โครงกำรกินอยู่ รู้ กับครู
ชำวบ้ำน 

(๑) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม 
พึงพอใจของ นรช.อร. ที่มีผล 
สัมฤทธิ์ทำงด้ำนช่ำง และ
ควำมมีจิตอำสำ ไม่น้อยกว่ำ 
๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู -  

  (๒) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม  
พึงพอใจของหน่วยงำน และผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกำรส่งเสริม
ทักษะทำงด้ำนช่ำง ไม่น้อย
กว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู -  

    ๕.๘) โครงกำรทหำร...ช่ำง (๑) ร้อยละของ นรช.อร. ช้ันปี 
๑ ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อย
กว่ำ ร้อยละ ๘๐ 

ไม่มีข้อมลู -  

  



๗๓ 
 

ผนวก มำตรฐำนท่ี ๔ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ (ต่อ) 

 

มาตรฐานที่/
แผนงาน 

โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
  (๒) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม 

พึงพอใจของข้ำรำชกำร ครูฝึก 
และลูกจ้ำงสังกัด อร. 
ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่
มีต่อ นรช.อร.ช้ันปี ๑ ด้ำน
กำรมรีะเบียบวินัย ควำมเป็น
ผู้น ำ ควำมรบัผดิชอบ ควำม
เช่ือมั่นในตนเองทั้งในช้ันเรยีน
และนอกช้ันเรยีน ไม่น้อยกว่ำ 
๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู -  

    ๕.๙) โครงกำรสถำนี
ประชำชน กับคนเรียนช่ำง  

(๑) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม  
พึงพอใจของ นรช.อร. ทีม่ี
จิตส ำนึกและควำมรูส้ึกร่วม
รับผิดชอบในกำรแก้ปญัหำ
สังคม ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู -  

  (๒) ระดับคะแนนเฉลีย่ควำม  
พึงพอใจของ นรช.อร. ทีม่ีจิต
สำธำรณะ มคีวำมรูส้ึก
ภำคภูมิใจและตระหนักถึง
คุณค่ำของ นรช.อร. ที่มตี่อกำร
อยู่ร่วมกันในสังคม ไม่น้อยกว่ำ 
๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู -  

  (๓) ระดับคะแนนเฉลีย่ควำม   
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงสังกัด อร. ผู้บริหำร 
และเจำ้หน้ำท่ีรำยกำรสถำนี
ประชำชน สถำนีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ตลอดจนผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียกบักำรด ำเนินกำร
โครงกำรฯ ไม่น้อยกว่ำ 
๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู -  

 รวม ๑๓ โครงกำร รวม ๒๕ ตัวช้ีวัด  ๔ ๒๑ 
 ม.๗ กำรประกัน
และพัฒนำคณุภำพ
ภำยใน 

๑) โครงกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง 

จ ำนวนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองตำมฝ่ำยต่ำง ๆ  
ไม่น้อยกว่ำ ๓ เล่ม 

มี ๒ เลม่ คือ  
รำยงำนตนเอง 
๑. ฝ่ำยปกครอง 
๒. ส ำนักงำน
ประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ  

-  

  



๗๔ 
 

ผนวก มำตรฐำนท่ี ๔ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ (ต่อ) 

 

มาตรฐานที่/
แผนงาน 

โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
 ๒) โครงกำรบรรยำยพิเศษให้

ควำมรู้แก่บุคลำกร รร.ชอร.ฯ 
จ ำนวนครั้งกำรบรรยำยพิเศษ
ให้ควำมรู้แก่บุคลำกร รร.ชอร.
ฯ ด้ำนกำรประกัน ไม่น้อย
กว่ำ  ๑ ครั้ง ต่อปีกำรศึกษำ 

ไม่มีข้อมลู -  

 ๓) โครงกำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยใน รร.ชอร.ฯ 

จ ำนวนครั้งโครงกำร
ตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยใน รร.ชอร.ฯ ไม่
น้อยกว่ำ ๑ ครั้งต่อปี
กำรศึกษำ 

ไม่มีข้อมลู 
 

-  

 รวม ๓ โครงกำร รวม ๓ ตัวช้ีวัด  ๐ ๓ 
ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์ ๑)  โครงกำรคิดค้น...คุ้ยแคะ ** 

(รร.ชอร.ฯ ขอเปลี่ยนเป็น
โครงกำรช่ำง ... ธรรมไปได้)  

(๑) ระดับคะแนนเฉลีย่ควำม 
พึงพอใจของ นรช.อร. ทีรู่้จัก
กำรใช้เวลำว่ำงให้เป็น
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู 
 

-  

  (๒) ระดับคะแนนเฉลีย่ควำม 
พึงพอใจของ นรช.อร. ทีม่ี
ทักษะทำงช่ำงและควำมรัก
ในอำชีพช่ำง ไม่น้อยกว่ำ 
๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู 
 

-  

  (๓) ระดับคะแนนเฉลีย่ควำม 
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำงสังกัด อร. ตลอดจนผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียกับ นรช.
อร. ในกำรที่ นรช.อร. คิด
เป็นจริง ใช้เป็นจริง และท ำ
เป็นจริง  ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู 
 

-  

 ๒) โครงกำรกิน อยู่ รู้ กับครู
ชำวบ้ำน** (ซ้ ำ ม.๕) 
(กำรท ำบ้ำนดิน) 

(๑) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม 
พึงพอใจของ นรช.อร. ที่มีผล 
สัมฤทธิ์ทำงด้ำนช่ำง และ
ควำมมีจิตอำสำ ไม่น้อยกว่ำ 
๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู 
 

-  

  (๒) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของหน่วยงำน และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อกำร
ส่งเสริมทักษะทำงด้ำนช่ำง ไม่
น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู 
 

-  

 รวม ๒ โครงกำร รวม ๕ ตัวช้ีวัด  ๐ ๕ 
  



๗๕ 
 

ผนวก มำตรฐำนท่ี ๔ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ (ต่อ) 

 

มาตรฐานที่/
แผนงาน 

โครงการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลด าเนินงาน ผลประเมิน 
บรรลุ ไม่

บรรลุ 
ตัวบ่งช้ีมำตรกำร
ส่งเสริม 

๑) โครงกำรลงเรือล ำเดียวกัน 
(รร.ชอร.ฯ ขอเปลี่ยนเป็น
โครงกำรหลอมรวมเป็นหนึ่ง) 

๑) จ ำนวนสำขำงำนท่ีสำมำรถ
จัดให้มีกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณ์ (แต่ไม่มีกำร
ระบุค่ำเป้ำหมำย) 

ไม่มีข้อมลู 
 

-  

 ๒) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของข้ำรำชกำร ครู 
และผูเ้กี่ยวข้อง ท่ีมีต่อ
โครงกำร ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู 
 

-  

 ๒) โครงกำรสถำนีประชำชน กับ
คนเรียนช่ำง**  
(รร.ชอร.ฯ ขอเปลี่ยนเป็น
โครงกำรก้ำว ... ตำมพ่อ) 

(๑) ระดับคะแนนเฉลี่ยควำม  
พึงพอใจของ นรช.อร. ทีม่ี
จิตส ำนึกและควำมรูส้ึกร่วม
รับผิดชอบในกำรแก้ปญัหำ
สังคม ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู 
 

-  

  (๒) ระดับคะแนนเฉลีย่ควำม  
พึงพอใจของ นรช.อร. มีจิต
สำธำรณะ มคีวำมรูส้ึก
ภำคภูมิใจและตระหนักถึง
คุณค่ำของ นรช.อร. ที่มตี่อกำร
อยู่ร่วมกันในสังคม ไม่น้อยกว่ำ 
๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู 
 

-  

  (๓) ระดับคะแนนเฉลีย่ควำม   
พึงพอใจของข้ำรำชกำรและ
ลูกจ้ำง สังกัด อร. ผู้บริหำร 
และเจำ้หน้ำท่ีรำยกำรสถำนี
ประชำชน สถำนีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส ตลอดจนผู้ม ี
ส่วนไดส้่วนเสียกับกำร
ด ำเนินกำรโครงกำรฯ ไม่น้อย
กว่ำ ๓.๕๑ 

ไม่มีข้อมลู 
 

-  

 รวม ๒ โครงกำร รวม ๕ ตัวช้ีวัด  ๐ ๕ 
 รวมทั้งหมด ๓๒ โครงกำร รวมทั้งหมด ๕๐ ตัวช้ีวัด  ๑๑ ๓๙ 
   ร้อยละ ๒๒ ๗๘ 

 
หมำยเหต ุ
มำตรฐำนที่ ๑  มี  ๒ โครงกำร   ๒ ตัวช้ีวัด   ด ำเนินกำรบรรลุตำมตัวช้ีวัด  ๒ ตวัช้ีวัด ไม่บรรลุ  ๐  ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนที่ ๒  มี  ๓ โครงกำร  ๓ ตัวช้ีวัด   ด ำเนินกำรบรรลุตำมตัวช้ีวัด  ๒ ตวัช้ีวัด    ไม่บรรลุ  ๑  ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนที่ ๓  มี  ๕ โครงกำร   ๕ ตัวช้ีวัด   ด ำเนินกำรบรรลุตำมตัวช้ีวัด  ๓ ตวัช้ีวัด ไม่บรรลุ  ๒  ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนที่ ๔  มี  ๒ โครงกำร  ๒ ตัวช้ีวัด   ด ำเนินกำรบรรลุตำมตัวช้ีวัด  ๐ ตวัช้ีวัด    ไม่บรรลุ  ๒  ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนที่ ๕  มี ๑๓ โครงกำร ๒๕ ตัวช้ีวัด  ด ำเนินกำรบรรลุตำมตัวช้ีวัด  ๔ ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุ ๒๑ ตัวช้ีวัด 
มำตรฐำนที่ ๗  มี  ๓ โครงกำร  ๓ ตัวช้ีวัด   ด ำเนินกำรบรรลุตำมตัวช้ีวัด  ๐ ตวัช้ีวัด    ไม่บรรลุ  ๓  ตัวช้ีวัด 
อัตลักษณ์  มี  ๒ โครงกำร   ๕ ตัวช้ีวัด   ด ำเนินกำรบรรลุตำมตัวช้ีวัด  ๐ ตวัช้ีวัด ไม่บรรลุ  ๕  ตัวช้ีวัด 
มำตรกำรส่งเสรมิ  มี ๒ โครงกำร ๕ ตัวช้ีวัด  ด ำเนินกำรบรรลุตำมตัวช้ีวัด ๐ ตัวช้ีวัด    ไม่บรรลุ  ๕  ตัวช้ีวัด 



๗๖ 
 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ มีกำรบริหำรหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตำมนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. และ กห. 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
(๒)  มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ 
(๓)  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
(๔)  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ทั้งด้ำนวิชำกำรและทำงด้ำนกำรทหำร   
(๕)  มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตรตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร 
(๖)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงหลักสูตร 
(๗)  มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มำปรับปรุงหลักสูตร 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน  ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๗ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและ
งำนวิชำกำร รร.ชอร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ตำมค ำสั่ง อร. (เฉพำะ) ที่  ๖๓/๒๕๕๗ ลง ๑๘ ก.พ.๕๗        
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและงำนวิชำกำร ประกอบด้วย คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ และ
คณะอนุกรรมกำรด้ำนพัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน โดยมี กำรก ำหนดหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรด้ำนหลักสูตร 
และงำนวิชำกำรของแต่ละคณะกรรมกำรฯ  
  (๒)  มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ     
มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนและปรับปรุงหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ รร.ชอร.อร. (เฉพำะ) ที่๕๖/๒๕๕๗  
ลง ๖ พ.ค.๕๗ โดยมี จก.กพช.อร. เป็นประธำน และ ผอ.รร.ชอร.ฯ เป็นเลขำนุกำร และมีหน่วยงำนผู้ใช้ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำของ รร.ชอร.ฯ คือ อร. เป็นกรรมกำร เข้ำร่วมประชุมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ  
 (๓)  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง พบว่ำ คณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร ได้จัดให้มีกำรประชุม ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๒ ครั้ง คือ ประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ใน ๒๐ มิ.ย.๕๗ 
และ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ใน ๑๒ พ.ย.๕๗ โดยมี ผอ.กศษ.กพช.อร. เป็นประธำนกำรประชุม และมี ผอ.รร.ชอร.ฯ 
เป็นเลขำนุกำร 
 (๔)  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ทั้งด้ำนวิชำกำรและทำงด้ำนกำรทหำร 
พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรจัดท ำปฏิทินกำรศึกษำ รร.ชอร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มีกำรจัดท ำตำรำงสอน 
นรช.อร.ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ และจัดท ำแผนกำรฝึกงำน นรช.อร.ชั้นปีที่ ๓ ทั้งภำคต้นและภำคปลำย        
ที่แสดงถึงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ  ทั้งด้ำนวิชำกำรและทำงด้ำนกำรทหำร      
ตรงตำมโครงสร้ำงหลักสูตร ปวช.รร.ชอร.ฯ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ก ำหนดอย่ำงชัดเจน 
  (๕)  มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตรตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พบว่ำ ไม่มี
ข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำกยังไม่มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตรฯ 



๗๗ 
 

  (๖)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงหลักสูตร พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๗)  มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มำปรับปรุงหลักสูตร  พบว่ำ ไม่มีข้อมูล
สนับสนุน  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เท่ำกับ ๓ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๗ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๓ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละ
ประเภทวิชำ 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๓๕ 
ร้อยละ ๔๐ 

ทุกประเภทวิชำ 

      ≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๔๐  

ทุกประเภทวิชำ 

     ≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๖๐  

ทุกประเภทวิชำ 

      ≤ ๓๕ 
ร้อยละ ๘๐  

ทุกประเภทวิชำ 

       ≤ ๓๕ 
ในทุกประเภท

วิชำ 

ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้เปิดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน  ๔ สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำช่ำง   
ต่อเรือ สำขำวิชำช่ำงกำรอู่เรือ สำขำวิชำช่ำงเครื่องกลโรงงำนเรือ และสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำเรือ โดยมีผู้เข้ำรับ
กำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวนทั้งหมด ๑๙๕ นำย โดยมีอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำ ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละประเภทวิชำ ≤ ๓๕ จ ำนวน ๓ สำขำวิชำ จำกจ ำนวน
สำขำวิชำทั้งหมด ๔ สำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ สรุปได ้ดังนี้ 
 -  สำขำช่ำงต่อเรือ มี นรช.อร. จ ำนวน ๗๖ นำย มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ จ ำนวน      
๑ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรช.อร. ๗๖ นำย : ครู/อำจำรย์ประจ ำฯ ๑ นำย 
 -  สำขำช่ำงกำรอู่เรือ มี นรช.อร. จ ำนวน ๑๘ นำย มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ จ ำนวน   
๑ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรช.อร. ๑๘ นำย : ครู/อำจำรย์ประจ ำฯ ๑ นำย 
 -  สำขำเครื่องกลโรงงำนเรือ มี นรช.อร. จ ำนวน ๗๘ นำย มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ 
จ ำนวน ๓ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรช.อร. ๒๖ นำย : ครู/อำจำรย์ประจ ำฯ ๑ นำย 
 -  สำขำช่ำงไฟฟ้ำเรือ มี นรช.อร. จ ำนวน ๒๓ นำย มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ จ ำนวน   
๒ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรช.อร. ๑๒ นำย : ครู/อำจำรย์ประจ ำฯ ๑ นำย 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำ ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละประเภทวิชำ ≤ ๓๕ จ ำนวน ๑๑ สำขำวิชำ จำกจ ำนวน
สำขำวิชำทั้งหมด ๑๒ สำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๗ สรุป ได้ดังนี ้
 -  สำขำช่ำงต่อเรือ  มี นรช.อร. จ ำนวน ๒๓๐ นำย มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ จ ำนวน  
๖ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรช.อร. ๓๘.๓๓ นำย : ครู/อำจำรย์ประจ ำฯ ๑ นำย 
 -  สำขำช่ำงกำรอู่เรือ นรช.อร. จ ำนวน ๕๒ นำย มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ จ ำนวน     
๓ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรช.อร. ๑๗.๓๓ นำย : ครู/อำจำรย์ประจ ำฯ ๑ นำย 



๗๘ 
 

 -  สำขำเครื่องกลโรงงำนเรือ มี นรช.อร. จ ำนวน ๒๑๑ นำย มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ 
จ ำนวน ๑๑ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรช.อร. ๑๙.๑๘ นำย : ครู/อำจำรย์ประจ ำฯ ๑ นำย 
 - สำขำช่ำงไฟฟ้ำเรือ มี นรช.อร. จ ำนวน ๕๖ นำย มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ จ ำนวน   
๕ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรช.อร. ๑๑.๒๐ นำย : ครู/อำจำรย์ประจ ำฯ ๑ นำย  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
ต่อ 
เรือ 

กำร 
อู่เรือ 

เครื่อง 
กล 

ไฟฟ้ำ
เรือ 

ต่อ 
เรือ 

กำร 
อู่เรือ 

เครื่อง 
กล 

ไฟฟ้ำ 
เรือ 

ต่อ 
เรือ 

กำร 
อู่เรือ 

เครื่อง 
กล 

ไฟฟ้ำ 
เรือ 

ต่อ 
เรือ 

กำร 
อู่เรือ 

เครื่อง 
กล 

ไฟฟ้ำ
เรือ 

จ ำนวนผู้เรียนใน
แต่ละประเภทวิชำ 

๖๘ ๑๓ ๖๔ ๑๖ ๘๖ ๒๑ ๖๙ ๑๗ ๗๖ ๑๘ ๗๘ ๒๓ ๒๓๐ ๕๒ ๒๑๑ ๕๖ 

จ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณวุฒิทำงวิชำชีพ
ในแต่ละประเภท
วิชำ 

๒ ๑ ๕ ๒ ๓ ๑ ๓ ๑ ๑ ๑ ๓ ๒ ๖ ๓ ๑๑ ๕ 

อัตรำส่วนผู้เรียน
ต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย ์
ประจ ำ ๑ คน 

๓๔ 
: 
๑ 

๑๓ 
: 
๑ 

๑๒.
๘๐ 
:๑ 

๘ 
: 
๑ 

๒๘.
๖๗ 
: ๑ 

๒๑ 
: 
๑ 

๒๒ 
: 
๑ 

๑๗ 
: 
๑ 

๗๖ : 
๑   

๑๘ : 
๑   

๒๖ : 
๑   

๑๒ : 
๑ 

๓๘.
๓๓ 
: ๑ 

๑๗.
๓๓ 
: 
๑ 

๑๙.
๑๘ 
: ๑ 

๑๑.
๒๐ 
: ๑ 

จ ำนวน
สำขำวิชำ
ทั้งหมด 

๔ ๔ ๔ ๑๒ 

จ ำนวน
สำขำวิชำที่มี
อัตรำส่วน
จ ำนวนผู้เรียน
ต่อจ ำนวนคร/ู
อำจำรย์ประจ ำ
≤ ๓๕ : ๑  

๔ ๔ ๓ ๑๑ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๗๕.๐๐ ๙๑.๖๗ 
ผลประเมิน   
(๐ ๑ ๒ ๓ ๔ 
หรือ ๕) 

    
๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละสำขำวิชำชีพที่สอนต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๖๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีครูประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละสำขำวิชำชีพที่สอน 
จ ำนวน ๘ นำย ประกอบด้วย ครูสำขำช่ำงต่อเรือ จ ำนวน ๑ นำย ครูสำขำช่ำงกำรอู่เรือ จ ำนวน ๑ นำย       
ครูสำขำช่ำงเครื่องกลโรงงำนเรือ จ ำนวน ๓ นำย ครูสำขำช่ำงไฟฟ้ำเรือ จ ำนวน ๒ นำย และครูสำขำวิชำสำมัญ        
๑ นำย จำกจ ำนวนครูประจ ำทั้งหมด ๙ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีครูประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ      
ในแต่ละสำขำวิชำที่สอน จ ำนวน ๓๖ นำย จำกจ ำนวนครูประจ ำทั้งหมด ๓๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนครูประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละสำขำ ๑๔ ๑๔ ๘ ๓๖ 
จ ำนวนครูประจ ำทั้งหมด ๑๔ ๑๔ ๙ ๓๗ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๘.๘๙ ๙๗.๓๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนครู/อำจำรย์   
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรก ำหนดแผนพัฒนำครู/อำจำรย์ 
(๒)  มีกำรก ำหนดหน้ำที่และภำระงำนของครู/อำจำรย์   
(๓)  มีกำรปฐมนิเทศ ครู/อำจำรย์ใหม่/กำรจัดครูพี่เลี้ยง      
(๔)  มีระบบประเมินผลกำรสอนของครู/อำจำรย์    
(๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของครู/อำจำรย์ มำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

เกณฑ์ประเมิน 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  



๘๐ 
 

 (๑)  มีกำรก ำหนดแผนพัฒนำครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกร ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ซึ่งก ำหนดไว้ ๓ ด้ำน คือ (๑) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนระบบเทคโนโลยี              
(๒) กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม และ (๓) กำรพัฒนำบุคลำกรตำมสำขำวิชำชีพ 
 (๒)  มีกำรก ำหนดหน้ำที่และภำระงำนของครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้มีกำรก ำหนดหน้ำที่และภำระ
งำนของครู/อำจำรย์ เป็นไปตำมอัตรำเฉพำะกิจ ๓๑๐๐ อร. และในผนวก ข แนบท้ำยค ำสั่ง อร. (เฉพำะ) ที่  ๑/๒๕๔๗             
เรื่อง ต ำแหน่งและหน้ำที่ข้ำรำชกำร รร.ชอร.ฯ โดยมีรำยละเอียดของค ำสั่งต ำแหน่งและหน้ำที่ของข้ำรำชกำร 
รร.ชอร.ฯ 
 (๓)  มีกำรปฐมนิเทศ ครู/อำจำรย์ใหม่/กำรจัดครูพ่ีเลี้ยง พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.ชอร.ฯ ไม่มี
กำรบรรจุครู/อำจำรย์ใหม่/กำรจัดครูพ่ีเลี้ยง แต่ได้มีกำรจัดให้มีกำรประชุมครูทั้งหมด ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ
ทั้งภำคต้นและภำคปลำย เพ่ือให้ครูได้รับทรำบนโยบำยและแนวทำงในกำรสอนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
จ ำนวน ๒ ครั้ง ภำคต้น ใน ๒๑ เม.ย.๕๗ และภำคปลำย ใน ๒๘ ต.ค.๕๗ 
 (๔)  มีระบบประเมินผลกำรสอนของครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินกำรสอนของครู/
อำจำรย์ โดยให้ นรช.อร. ท ำกำรประเมินครูผู้สอน ซึ่งในภำคต้นได้ท ำกำรประเมินครู จ ำนวน ๓๕ นำย ผลประเมิน
ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๓๐ อยู่ในระดับดี (ผลกำรประเมินอยู่ในระดับดีมำก จ ำนวน ๕ นำย ระดับดี 
จ ำนวน ๓๐ นำย) และในภำคปลำยได้ท ำกำรประเมินครู จ ำนวน ๓๕ นำย ผลประเมินในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๔.๒๕ อยู่ ในระดับดี (ผลกำรประเมินอยู่ ในระดับดีทั้ ง ๓๕ นำย) และได้เสนอผลกำรประเมินให้ 
ผอ.กศษ.กพช.อร. และคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ ทรำบ รวมทั้งได้แจ้งผลกำรประเมินให้ครูผู้สอนทรำบใน
วันประชุมครูภำคปลำย 
 (๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของครู/อำจำรย์ มำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรเรียน  
กำรสอน พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้มีกำรประชุมครูก่อนเปิดกำรศึกษำในภำคปลำย โดยมี ผอ.รร.ชอร.ฯ เป็นประธำน 
และ รอง ผอ.รร.ชอร.ฯ เป็นผู้จดบันทึกกำรประชุม ซึ่งประธำนฯ ได้แจ้งผลประเมินของครูในภำคต้นปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗  และแจ้งให้ครูผู้สอนทรำบผลกำรประเมินของผู้เรียน และได้น ำข้อเสนอแนะในผลประเมิน
กำรสอนของนักเรียนที่มีต่อครู น ำมำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขในกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอนแล้ว เช่น วิชำ
วิทยำศำสตร์ ผลประเมินครู มีข้อเสนอแนะ คือ  (๑) ควรให้เวลำในกำรเรียนโดยใช้เครื่องมือวิทยำศำสตร์ 
มำกกว่ำนี้ และแก้ไขโดยจัดหำเครื่องมือวิทยำศำสตร์ เช่น เครื่องชั่งตวงสำรเคมีเพ่ิมเพ่ือให้นักเรียนได้ฝึกทุกคน  
(๒) ครูควรมีกำรสอนนอกสถำนที่ โดยจัดให้มีกำรสอนในโรงงำนชุบโลหะ ของ อร. เพ่ือให้เกิดกำรเรียนกำร
สอนโดยฝึกจริง 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
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 ๕.๕ ระบบและกลไกสนับสนุนให้ครู/อำจำรย์ประจ ำปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ก ำกับดูแลกำรพัฒนำประมวลกำรสอน/แผนกำรสอน   
(๒)  มีกำรก ำหนดรูปแบบเป็นมำตรฐำนเดียวกัน  



๘๑ 
 

(๓)  มีกำรจัดเก็บรวบรวมประมวลกำรสอน/แผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
(๔)  ร้อยละ ๗๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 
(๕)  ร้อยละ ๙๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 

เกณฑ์ประเมิน 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ก ำกับดูแลกำรพัฒนำประมวลกำรสอน/แผนกำรสอน พบว่ำ รร.ชอร.ฯ       
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงแผนกำรสอน ตำมค ำสั่ง รร.ชอร.ฯ (เฉพำะ) ที่  ๑๑/๒๕๕๖ ลง ๒ พ.ค.๕๗        
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงแผนกำรสอน เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมี รอง ผอ.รร.ชอร.ฯ เป็นหัวหน้ำ
คณะท ำงำนฯ มีหน้ำที่ในกำรค้นคว้ำ เก็บข้อมูล แนะน ำ และเสนอแนะข้อมูล เพ่ือน ำมำปรับปรุงแผนกำรสอน 
 (๒)  มีกำรก ำหนดรูปแบบเป็นมำตรฐำนเดียวกัน พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้มีกำรจัดท ำรูปแบบประมวลกำรสอน/
แผนกำรสอน ให้เป็นรูปแบบในลักษณะและเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งในกำรประชุมครูช่วยสอนก่อนเปิด
กำรศึกษำในภำคต้นและภำคปลำย ได้มีกำรแจ้งครูช่วยสอนจัดท ำแผนกำรสอนตำมรูปแบบที่ก ำหนด          
ทั้ง ๗๘ รำยวิชำ 
 (๓)  มีกำรจัดเก็บรวบรวมประมวลกำรสอน/แผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มอบหมำย
ให้ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บรวบรวม ประมวลกำรสอน/แผนกำรสอน โดยมีกำร
จัดท ำไว้เป็นแฟ้มจัดเก็บแผนกำรสอน แยกเป็นหมวดหมู่ ตำมชั้นปี ตำมภำคเรียน อย่ำงเรียบร้อยชัดเจน 
 (๔)  ร้อยละ ๗๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 
พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรจัดท ำประมวลกำรสอนหรือแผนกำรสอนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร ปวช.รร.ชอร.ฯ       
พ.ศ.๒๕๔๗ จ ำนวน ๗๘ รำยวิชำ และมีแผนกำรสอนที่สมควรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย จ ำนวน ๔ รำยวิชำ 
ประกอบด้วย วิชำเขียนแบบเบื้องต้น  วิชำกำรบริหำรงำนอุตสำหกรรม  วิชำเครื่องยนต์เบื้องต้น และ        
วิชำเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น โดย รร.ชอร.ฯ ได้มอบหมำยให้ฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำร
รวบรวมและด ำเนินกำรพัฒนำแผนกำรสอนของครูผู้สอน ตำมรำยงำนกำรประชุม รร.ชอร.ฯ ก่อนเปิด       
ภำคกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๔ วิชำ จำกแผนกำรสอนที่ต้องพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัยทั้งหมด ๔ รำยวิชำ 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 (๕)  ร้อยละ ๙๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 
พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรจัดท ำประมวลกำรสอนหรือแผนกำรสอนตำมโครงสร้ำงหลักสูตร ปวช.รร.ชอร.ฯ      
พ.ศ.๒๕๔๗ จ ำนวน ๗๘ รำยวิชำ และมีแผนกำรสอนที่ต้องพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย มีกำรจัดท ำเป็นรูปเล่ม 
จ ำนวน ๔ รำยวิชำ จำกจ ำนวน ๔ วิชำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
      จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
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 ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
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  ๕.๖ สถำนศึกษำมีระบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเน้นผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ         
ทำงวิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
 (๑)  มีกำรวำงแผนหรือนโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ และส่งเสริมกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์จริง 
(๒)  มีกลไกสนับสนุนในกำรจัดกำรอบรม/ประชุมเรื่องหลักกำรสอน เทคนิคกำรสอน  กำรวัดและประเมินผล   
(๓)  มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงทั่วถึงทุกประเภทวิชำ/
สำขำวิชำ 
(๔)  มีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำ
อย่ำงชัดเจน 
(๕)  มีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญให้กับสถำนศึกษำอ่ืน 
(๖)  มีระบบกำรประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรประเมิน 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ – ๖ ข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีกำรวำงแผนหรือนโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และส่งเสริมกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์จริง พบว่ำ รร.ชอร. ฯ มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชอร.ฯ พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ ซึ่งมี
โครงกำรและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งด้ำนสติปัญญำ ทักษะควำมช ำนำญ และจิตใจ รวมทั้ง
จัดท ำปฏิทินกำรศึกษำ ตำรำงสอนทั้งภำคทฤษฏีและปฏิบัติที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้งด ำเนิน
กิจกรรมให้ผู้เรียนศึกษำดูงำนนอกห้องเรียน ได้แก่ 
 ๑. ทัศนศึกษำ ณ อจปร.อร. และป้อมพระจุลจอมเกล้ำ ฐท.กท. จว.สมุทรปรำกำร ใน ๗ ก.ค.๕๗ 
 ๒. เข้ำค่ำยฝึกกิจกรรมเพ่ือพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ ค่ำยเพชรวำรินทร์        
อ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี ใน ๑๘ - ๑๙ ส.ค.๕๗  
 ๓. เข้ำค่ำยประวัติศำสตร์ ณ ค่ำยประวัติศำสตร์อยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ ใน ๒๒ - ๒๓ ส.ค.๕๗ 
 ๔. เข้ำค่ำยฝึกกิจกรรมเพ่ือพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ ค่ำยเขื่อนภูมิพล          
อ.สำมเงำ จว.ตำก เมื่อ ๑๕ - ๑๘ ก.ย.๕๗ 



๘๓ 
 

 ๕. ทัศนศึกษำศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ ณ ท้องฟ้ำจ ำลอง แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กทม. เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๗ 
 ๖. จัดนิทรรศกำรสัปดำห์วิชำกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค) 
ใน ๑๔ - ๑๕ ม.ค.๕๘ 
 ๗. ศึกษำเยี่ยมชมงำน “วันนักประดิษฐ์” ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) 
เมืองทองธำนี จว.นนทบุรี ใน ๓ ก.พ.๕๘ 
 ๘. ค่ำยบ ำเพ็ญประโยชน์ด้ำนประวัติศำสตร์และทัศนศึกษำอุทยำนวิทยำศำสตร์  ณ ค่ำยพักแรม   
อ่ำวมะนำว กองบิน ๕ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ใน ๒๖ - ๒๘ ก.พ.๕๘ 
 ๙. ค่ำยเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “เศรษฐกิจพอเพียง” ณ ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมไร้สำรพิษ อันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ อ.วังน้ ำเขียว จว.นครรำชสีมำ ใน ๙ - ๑๑ มี.ค.๕๘ 
   (๒) มีกลไกสนับสนุนในกำรจัดกำรอบรม/ประชุมเรื่องหลักกำรสอน เทคนิคกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก รร.ชอร.ฯ ไม่ได้มีกำรจัดอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ให้กับครู/
อำจำรย์ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
 (๓)  มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงทั่วถึงทุกประเภทวิชำ/
สำขำวิชำ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำคทฤษฎีภำยในห้องเรียนซึ่งมีทั้งครูภำยในและครูช่วย
สอนภำยนอกในทุกสำขำวิชำ ส่วนภำคปฏิบัติได้จัดให้มีกำรฝึกปฏิบัติจริงจำกโรงฝึกต่ำง ๆ ตำมสำขำวิชำชีพ   
ใน อร. โดยมีครูที่มีควำมช ำนำญและมีประสบกำรณ์เป็นผู้ควบคุม ก ำกับ ดูแล และให้ควำมรู้เพ่ิมเติมในระหว่ำงที่ 
นรช.อร. ท ำกำรฝึกปฏิบัติ ประกอบกับโรงฝึกงำนเป็นสถำนที่ที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติงำนจริงเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้ว 
ทั้งนี้ยังได้จัดให้ นรช.อร. ได้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้  พัฒนำผู้เรียน และส่งเสริมกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์จริง โดย รร.ชอร.ฯ จัดให้มีกำรเข้ำค่ำยธรรมะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยำวชน ณ สถำบัน       
พลังจิตตำนุภำพ วัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กทม. ใน ๒๓ - ๒๕ มิ.ย.๕๗ ทัศนศึกษำศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือ
กำรศึกษำ ท้องฟ้ำจ ำลอง แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. เมื่อ ๒๔ ก.ย.๕๗ จัดนิทรรศกำรสัปดำห์วิชำกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค) ใน ๑๔ - ๑๕ ม.ค.๕๘ และ รร.ชอร.ฯ จัดให้มี
กำรศึกษำเยี่ยมชมงำน “วันนักประดิษฐ์” ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธำนี     
จว.นนทบุรี ใน ๓ ก.พ.๕๘ 
 (๔)  มีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและก ำหนดทิศทำงในกำร
พัฒนำอย่ำงชัดเจน พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ไดม้ีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ
และก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำอย่ำงชัดเจน โดยก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชอร.ฯ ระยะที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗) และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รวมทั้งจัดให้มีโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนที่หลำกหลำยครอบคลุมทุกด้ำน เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมทักษะในวิชำชีพและเรียนรู้จำกประสบกำรณ์จริงนอก
ห้องเรียน เช่น กำรจัดให้มีกำรฝึกงำน ณ โรงงำนช่ำงเย็บ  โรงงำนเชือกรอก  โรงงำนช่ำงสี  โรงงำนหล่อหลอม  
โรงงำนไม้แบบ  โรงงำนซ่อมเครื่องไฟฟ้ำ  โรงงำนปรับซ่อมเครื่องยนต์  โรงงำนต่อเรือเหล็ก  โรงงำนช่ำงไม้
ครุภัณฑ์เรือ  โรงงำนช่ำงทอ และโรงฝึกงำนเครื่องกล 
 (๕)  มีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญให้กับ
สถำนศึกษำอ่ืน พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้จัดท ำโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับ ร.ร.จิตรลดำ โดย รร.ชอร.ฯ ได้ให้
นักเรียน ร.ร.จิตรลดำ (สำยวิชำชีพ) ชั้นปีที่ ๒ สำขำงำนเครื่องมือกล จ ำนวน ๑๓ คน เข้ำศึกษำเรียนรู้และ
พัฒนำทักษะฝีมือทำงช่ำงในโรงฝึกงำนของ รร.ชอร.ฯ และโรงงำนเครื่องกล อธบ.อร. ซึ่งเป็นแหล่งฝึกงำนของ 
นรช.อร. โดยครู รร.ชอร.ฯ เป็นครูผู้สอน ร่วมกับ นรช.อร. เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ร่วมกันทั้ง ๒ สถำบัน 
  (๖)  มีระบบกำรประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรประเมิน พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้ให้ นรช.อร. มีส่วนร่วม
ในกำรประเมินควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ ที่ นรช.อร. มีส่วนร่วม รร.ชอร.ฯ ไดใ้ห้ นรช.อร.ฯ ประเมินกำรสอน



๘๔ 
 

ของครูเป็นรำยวิชำ และมีกำรประเมินกำรฝึกปฏิบัติในทุกรำยวิชำ และประเมินโครงกำร/กิจกรรมประเมิน
ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ และประเมินกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที ่น ำผลกำรประเมินมำพัฒนำต่อไป 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

-  ๖ ข้อ 
(มีข้อ ๑, ๓-๖) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ ร้อยละของจ ำนวนสำขำวิชำชีพที่มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้
แก่ผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำ ต่อจ ำนวนสำขำวิชำชีพทั้งหมด (จ ำนวนคน-ชั่วโมง : Man-hour ของผู้เชี่ยวชำญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มำบรรยำยให้ผู้เรียน) (วิทยำกรภำยนอกมำบรรยำยคนละไม่ต่ ำกว่ำ ๒ ชม. ไม่น้อยกว่ำ ๑ คน/
ภำคกำรศึกษำ) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๖๐ 
ของสำขำ 

≤ ๖๕ 
ของสำขำ 

≤ ๗๐ 
ของสำขำ 

≤ ๗๕ 
ของสำขำ 

ทุกสำขำ
วิชำชีพ 

ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้เปิดกำรศึกษำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร ปวช.รร.ชอร.ฯ   
พ.ศ.๒๕๔๗ ซึ่งจัดกำรศึกษำออกเป็น ๔ สำขำวิชำช่ำง คือ ๑) สำขำวิชำช่ำงต่อเรือ ๒) สำขำวิชำช่ำงกำรอู่เรือ  
๓) สำขำวิชำช่ำงเครื่องกลโรงงำนเรือ และ ๔) สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำเรือ  โดยมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำกภำยนอกมำบรรยำยให้ควำมรู้แก่ นรช.อร. ในแต่ละสำขำวิชำช่ำง ครบทั้งภำคต้นและภำคปลำย จ ำนวน    
๔ สำขำวิชำช่ำง จำกทั้งหมด ๔ สำขำวิชำช่ำง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดยมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญฯ มำบรรยำย 
รวม ๘ นำย บรรยำย ๒๔ ชั่วโมง ดังนี้ 
 ๑. ภาคต้น ได้เชิญผู้เชี่ยวชำญมำบรรยำยพิเศษ จ ำนวน ๔ นำย บรรยำย ๑๒ ชั่วโมง ดังนี้  
    ๑.๑ สำขำวิชำช่ำงต่อเรือ เชิญ  น.ท.วุฒิ   เอ่ียมเชย หน.ช่ำงท่อ กงน.อธบ.อร. บรรยำยเรื่อง 
“ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนช่ำงต่อเรือ” ใน ๒๗ ต.ค.๕๗  เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ (๓ ชั่วโมง)   
    ๑.๒  สำขำวิชำช่ำงกำรอู่เรือ เชิญ นำยสมนึก  ควรคะนึง ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ช่ำงชั้น ๓  โรงงำน
เชือกรอก กรง.อธบ.อร. บรรยำยเรื่อง “ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนช่ำงกำรอู่เรือ” ใน ๒๗ ต.ค.๕๗  เวลำ ๑๓๐๐ 
- ๑๖๐๐ (๓ ชั่วโมง) 
     ๑.๓  สำขำวิชำช่ำงเครื่องกลโรงงำนเรือ เชิญ น.ต.ไพบูลย์   มิตรวงษำ ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ    
อดีตครูวิชำช่ำงเครื่องยนต์ บรรยำยเรื่อง “ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนช่ำงเครื่องยนต์” ใน ๒๘ ต.ค.๕๗ 
เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ (๓ ชั่วโมง) 
     ๑.๔ สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำเรือ เชิญ น.ท.โสภณ  ฟักประไพ ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ครูวิชำช่ำงไฟฟ้ำ 
บรรยำยเรื่อง “ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ” ใน ๒๘ ต.ค.๕๗ เวลำ ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ (๓ ชั่วโมง)  
 ๒. ภาคปลาย ได้เชิญผู้เชี่ยวชำญมำบรรยำยพิเศษ จ ำนวน ๔ นำย บรรยำย ๑๒ ชั่วโมง ดังนี้ 



๘๕ 
 

             ๒.๑ สำขำวิชำช่ำงต่อเรือ เชิญ น.ท.ไพโรจน์  ปลอดดี หน.โรงงำนช่ำงไม้ กงน.อธบ.อร. บรรยำยเรื่อง 
“ประสบกำรณ์กำรสร้ำงเรือพระที่นั่ง” ใน ๒๗ เม.ย.๕๘ เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ (๓ ชั่วโมง)   
      ๒.๒ สำขำวิชำช่ำงกำรอู่เรือ เชิญนำยสมนึก  ควรคะนึง ข้ำรำชกำรเกษียณอำยุ ช่ำงชั้น ๓  โรงงำน   
เชือกรอก กรง.อธบ.อร. บรรยำยเรื่อง “ประสบกำรณ์กำรท ำงำนด้ำนช่ำงกำรอู่เรือ” ใน ๒๗ เม.ย.๕๘ เวลำ ๑๓๐๐ 
- ๑๖๐๐ (๓ ชั่วโมง)  
      ๒.๓ สำขำวิชำช่ำงเครื่องกลโรงงำนเรือ เชิญรองคณะบดี วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม บรรยำยเรื่อง 
“ประสบกำรณ์กำรท ำงำนรถไฟฟ้ำมหำนคร” ใน ๒๘ เม.ย.๕๘ เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ (๓ ชั่วโมง)  
     ๒.๔ สำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำเรือ เชิญ น.ท.ธีระ  อภิหกิจ หน.รง.ไฟฟ้ำ อธบ.อร. บรรยำยเรื่อง 
“ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนด้ำนช่ำงไฟฟ้ำ” ใน ๒๘ เม.ย.๕๘ เวลำ ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ (๓ ชั่วโมง) 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ ได้เปิดกำรศึกษำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ รร.ชอร.ฯ โดยมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำบรรยำยให้ควำมรู้แก่ 
นรช.อร. ในแต่ละสำขำวิชำช่ำงจ ำนวน ๑๒ สำขำวิชำช่ำง จำกทั้งหมด ๑๒ สำขำวิชำช่ำงคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนสำขำวิชำชีพที่มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียน 

๔ สำขำ ๔ สำขำ ๔ สำขำ ๑๒ สำขำ 

จ ำนวนสำขำวิชำชีพทั้งหมด ๔ สำขำ ๔ สำขำ ๔ สำขำ ๑๒ สำขำ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ ประสิทธิภำพของระบบกำรคัดเลือกผู้เรียน 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีกำรประชุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไข ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
(๒) มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรสร้ำงข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนและกระบวนกำรสร้ำงข้อสอบที่น่ำเชื่อถือ เชื่อมั่นได้
ว่ำเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๓) มีกำรก ำหนดกรอบกำรคัดเลือกกรรมกำรออกข้อสอบทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ 
(๔) มีกำรก ำหนดมำตรกำรและกำรด ำเนินงำนกำรรักษำควำมลับของชุดข้อสอบ ทั้งก่อนและหลังกำรสอบ
คัดเลือกผู้เรียน 
(๕) มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน 
(๖) มีกำรน ำผลกำรประเมินระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน มำปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม 
(๗) ระบบกำรคัดเลือกโปร่งใส  มีกำรตรวจสอบได้ 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ - ๗ ข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 



๘๖ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๗ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรประชุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไข ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนให้
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น พบว่ำ คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรช.อร.ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งมี รอง จก.กพช.อร. เป็นประธำนกรรมกำรฯ ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรช.อร. และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย กรรมกำรวิชำกำร
กรรมกำรสอบพลศึกษำ  กรรมกำรสอบสัมภำษณ์  กรรมกำรสอบตรวจสุขภำพและสำรเสพติด  กรรมกำร
จัดท ำข้อสอบ  กรรมกำรตรวจข้อสอบ  กรรมกำรจัดท ำระเบียบกำรและใบสมัคร  กรรมกำรรับสมัครทำง 
Internet  กรรมกำรจัดสถำนที่สอบ  กรรมกำรประชำสัมพันธ์  และกรรมกำรรวมคะแนน เป็นต้น            
เพ่ือรับทรำบนโยบำยในกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งได้น ำปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ
ในปีที่ผ่ำนมำน ำมำพิจำรณำร่วมกัน เพ่ือก ำหนดเป็นมำตรกำรและแนวทำงปฏิบัติในกำรแก้ไข และปรับปรุง 
กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรช.อร. ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 (๒)  มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรสร้ำงข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนและกระบวนกำรสร้ำงข้อสอบที่น่ำเชื่อถือ 
เชื่อมั่นได้ว่ำเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พบว่ำ ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน    
เข้ำเป็น นรช.อร. ได้แต่งตั้งกรรมกำรส ำหรับสร้ำงข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนโดยตรง พร้อมทั้งได้มีกำรประชุม       
เพ่ือก ำหนดนโยบำยและแนวทำงสร้ำงข้อสอบคัดเลือก โดยให้กรรมกำรปฏิบัติตำมบันทึก กพ.ทร. (กปค.กพ.ทร. 
โทร.๕๔๖๕๕) ที่ กห ๐๕๐๓/๐๕๒ ลง ๒๘ ก.พ.๕๘ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติป้องกันข้อสอบรั่ว และบันทึก กพ.ทร. 
(กองกำรก ำลังพล โทร.๕๓๑๗๖) ที่ กห ๐๕๐๓/๖๔๑๔ ลง ๒๕ ก.ค.๕๐ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำร
สอบที่ก ำหนดอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งได้มีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงข้อสอบทุกขั้นตอน  
 (๓)  มีกำรก ำหนดกรอบกำรคัดเลือกกรรมกำรออกข้อสอบทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ พบว่ำ 
รร.ชอร.ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรช.อร. มีกำรก ำหนดกรอบ
กำรคัดเลือกกรรมกำรออกข้อสอบทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ โดยประธำนกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ       
เป็นผู้พิจำรณำคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำรออกข้อสอบภำควิชำกำรส่วนกำรสอบภำคปฏิบัติ       
(กำรสอบพลศึกษำ  กำรสอบสัมภำษณ์  และกำรตรวจสุขภำพ) ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบคัดเลือกฯ      
ได้แต่งตั้งกรรมกำรสอบพลศึกษำ และกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ เพ่ือด ำเนินกำรสอบพลศึกษำ และสอบ
สัมภำษณ์ผู้ที่ผ่ำนรอบแรก โดยแต่งตั้งข้ำรำชกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถเป็นกรรมกำรสอบพลศึกษำ และสอบ
สัมภำษณ์ ส ำหรับกำรตรวจสุขภำพได้รับกำรสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ และแพทย์ผู้ตรวจจำก พร. เป็นกรรมกำรตรวจ
สุขภำพโดยตรง ด ำเนินกำรโดยคณะกรรมกำรตรวจสุขภำพที่ พร. แต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมกำรได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ พ.ศ.๒๕๔๐ ออกตำมควำมใน พ.ร.บ. รับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๕๑๗ และตำมที่ พร.
ก ำหนด 
 (๔)  มีกำรก ำหนดมำตรกำรและกำรด ำเนินงำนกำรรักษำควำมลับของชุดข้อสอบทั้งก่อนและหลังกำรสอบ
คัดเลือกผู้เรียน พบว่ำ ประธำนกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรช.อร. ได้ก ำหนด
มำตรกำรและกำรด ำเนินงำนกำรรักษำควำมลับของชุดข้อสอบทั้งก่อนและหลังกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน โดยให้
ปฏิบัติตำมบันทึก กพ.ทร. (กปค.กพ.ทร. โทร.๕๔๖๕๕) ที่ กห ๐๕๐๓/๐๕๒ ลง ๒๘ ก.พ.๒๘ เรื่อง แนวทำง
ปฏิบัติป้องกันข้อสอบรั่ว และบันทึก กพ.ทร. (กองกำรก ำลังพล โทร.๕๓๑๗๖) ที่ กห ๐๕๐๓/๖๔๑๔          
ลง ๒๕ ก.ค.๕๐ เรื่อง แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรสอบทุกขั้นตอนอย่ำงรัดกุมโดยเคร่งครัด และหลังสิ้นสุด
กระบวนกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรช.อร. ทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว ได้มีกำรด ำเนินกำรท ำลำย
ข้อสอบโดยวิธีกำรเผำ ท ำลำย ตำมระเบียบกำรท ำลำยเอกสำรลับ 



๘๗ 
 

  (๕)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน พบว่ำ  ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
เนื่องจำกไม่มีกระบวนกำรประเมินระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน 
  (๖)  มีกำรน ำผลกำรประเมินระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนมำปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม 
พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
 (๗)  ระบบกำรคัดเลือกโปร่งใส มีกำรตรวจสอบได้  พบว่ำ รร.ชอรฯ มีคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรช.อร. ได้ก ำหนดรำยละเอียดของระบบกำรคัดเลือกทุกขั้นตอนไว้ในระเบียบกำร
รับสมัคร นรช.อร. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรประกำศผลกำรสอบในแต่ละรอบ (กำรสอบ
ภำควิชำกำร  กำรสอบพลศึกษำ  และตรวจสุขภำพ)  ซึ่งผู้สอบคัดเลือกสำมำรถตรวจผลกำรสอบได้ตำมข้อมูล     
ที่ระบุไว้ในระเบียบกำร ซึ่งมี ๒ ช่องทำง คือ ดูประกำศผลกำรสอบที่ อำคำร กศษ.กพช.อร. ชั้น ๑ และดูผลกำร
สอบทำง Internet ได้ที่ www.navy.mi.th และ www.ndas.ac.th ส ำหรับผู้สอบคัดเลือกที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ
กำรสอบคัดเลือก สำมำรถตรวจสอบข้อมูลโดยตรงได้ที่ อร.  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๔ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๗ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔ และ ๗) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ/หรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่
ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละปี ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด (พิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ย
รวม) เกณฑ์ดี : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ๒.๕๑  เกณฑ์ดีมำก : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๔ 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๕๐ ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ≥ ๖๕ ≥ ๗๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มี นรช.อร. ที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และ/หรือกำร
ฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๑๖๒ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๓๓ นำย รวมมี นรช.อร.
ที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ/หรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำ
ก ำหนด จ ำนวน ๑๙๕ นำย จำกจ ำนวน นรช.อร. ทั้งหมด ๑๙๕ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 และในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มี นรช.อร. ที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
และ/หรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๔๕๐ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๑๐๐ นำย 
รวมมี นรช.อร. ที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๕๕๐ นำย จำกจ ำนวน นรช.อร. ทั้งหมด ๕๕๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๒ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 



๘๘ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือ
กำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี (นำย) 

๑๒๘ ๑๖๐ ๑๖๒ ๔๕๐ 

จ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือ
กำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๓๔ ๓๓ ๓๓ ๑๐๐ 

รวมจ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
หรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก (นำย) 

๑๖๒ ๑๙๓ ๑๙๕ ๕๕๐ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด(นำย) ๑๖๓ ๑๙๓ ๑๙๕ ๕๕๑ 
ร้อยละ ๙๙.๓๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๙.๘๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมระบบที่ได้มำตรฐำน 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลตำมวิธีกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอนที่
ก ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร 
(๒)  มีกลไกกำรด ำเนินงำนกำรวัดและประเมินผล 
(๓)  มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำ เจตคติ  คุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ และบุคลิกภำพ 
(๔)  มีระบบกำรวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๕)  มีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ  

เกณฑ์ประเมิน 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลตำมวิธีกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนกำร
สอนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล ตำมวิธีกำร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร โดยด ำเนินกำรวัดและประเมินผล
ตำมระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำ      
ที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และ ระเบียบ ยศ.ทร.     
ว่ำด้วยคะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำร พ.ศ.๒๕๓๐ น ำมำใช้เป็นกรอบในกำรวัดและประเมินผล ซึ่งหลักเกณฑ์
กำรวัดและประเมินผล มีควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอนที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตรอย่ำงชัดเจน 
  (๒)  มีกลไกกำรด ำเนินงำนกำรวัดและประเมินผล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกลไกกำรด ำเนินงำนกำรวัดและ
ประเมินผล โดยมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบควำมรู้ นรช.อร.ประจ ำปี ๒๕๕๗ ทั้งภำคต้นและภำคปลำย  



๘๙ 
 

  (๓)  มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำ เจตคติ  คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ และบุคลิกภำพ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรจัดเก็บคะแนนสอบควำมรู้ภำคทฤษฎีทั้งภำคต้นและ
ภำคปลำย มีกำรให้คะแนนกำรฝึกภำคปฏิบัติตำมสำขำอำชีพ มีกำรให้คะแนนควำมประพฤติ  คะแนนควำม
เหมำะสมในกำรเป็นทหำร โดยมีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ที่ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำ 
เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและบุคลิกภำพ รวมทั้งจัดให้มีกำรสอบทำงทฤษฎี และเสนอผลกำรสอบ
ควำมรู้ นรช.อร. (แบบ ยศ.๕) ให้ ยศ.ทร. เพ่ือตัดสินผลกำรศึกษำ 
  (๔)  มีระบบกำรวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบควำมรู้ นรช.อร. ทั้งภำคต้นและภำคปลำย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ได้ระบุหน้ำที่ของกรรมกำรสอบ
ควำมรู้แต่ละด้ำนไว้อย่ำงชัดเจน ประกอบด้วย กรรมกำรอ ำนวยกำร  กรรมกำรประจ ำวิชำคุมห้องสอบ          
ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ (ชั้นปี ๑ - ๓) กรรมกำรพิมพ์และจัดเตรียมข้อสอบ และกรรมกำรรวมคะแนน      
เพ่ือด ำเนินกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งได้มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบควำมรู้และส่งแบบ
เสนอผลกำรสอบควำมรู้ของ นรช.อร. (แบบ ยศ. ๕)  เสนอ ยศ.ทร. เพ่ือตัดสินผล และมีกำรประกำศผลกำรสอบ 
ให้ นรช.อร. ทรำบทำง www.ndas.ac.th และ www.navy.mi.th/ndas 

  (๕)  มีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๑ ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้   
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำ จัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง 
(๒)  มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.) ให้เอ้ืออ ำนวย
ต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน 
(๓)  มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อยในเรื่อง
ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรก ำจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำง ๆ 
เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
(๔)  มีกำรพัฒนำระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และมี
กำรฝึกใช้งำนให้แก่ผู้เรียน 
(๕)  มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้และอุปกรณ์กำรฝึกงำนที่หลำกหลำย ทันสมัย   
(๖)  มีระบบกำรบริกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ 
(๗)  มีกำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือบริกำรด้ำนอำหำร กำรกีฬำ และควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน 
(๘)  มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและหรือกับสถำบันอ่ืน 
(๙)  มีกำรประเมินผลกำรบริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ 
(๑๐) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร 



๙๐ 
 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 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 ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๘ ข้อ  จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๑๐ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำ จัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มี ศพด.อร.        
เป็นหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำ และฝ่ำยเตรียมกำรและบริกำร รร.ชอร.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบในกำรซ่อม
บ ำรุงเบื้องต้น  เพ่ือรับผิดชอบในกำรจัดหำและด ำเนินกำรซ่อมบ ำรุงทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ให้เป็นไป
ตำมที่ได้มีกำรจัดท ำแผนซ่อมบ ำรุงฯ ของ รร.ชอร.ฯ ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ระยะที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ - 
๒๕๕๗  ซึ่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  รร.ชอร.ฯ ได้จัดท ำแผนกำรใช้เงินรำยรับสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ เพ่ือจัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร ปวช.รร.ชอร.ฯ จ ำนวน  ๗ รำยกำร คือ 
(๑) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๒๐ ชุด เพ่ือรองรับกำรเรียนกำรสอนของ นรช.อร. (๒) จัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย (Sever) จ ำนวน ๑ เครื่อง เพ่ือรองรับระบบสำรสนเทศประกันคุณภำพกำรศึกษำ (๓) จัดซื้อตู้ 
RACK ขนำด 42 U จ ำนวน ๑ ตู้ เพื่อรองรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำยของระบบสำรสนเทศประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ (๔) จัดซื้อเครื่องเชื่อม MMA แบบ Portable  จ ำนวน ๑ เครื่อง (๕) จัดซื้อเครื่อง MIG ขนำด 200 AMP 
จ ำนวน ๑ เครื่อง เพื่อเพ่ิมกำรเรียนรู้และกำรฝึกกำรเชื่อมแบบต่ำง ๆ (๖) จัดซื้อเครื่อง TIG ขนำด 160 AMP 
จ ำนวน ๑ เครื่อง เพ่ือกำรเรียนรู้กำรเชื่อมแบบต่ำง ๆ (๗) จัดซื้อมอเตอร์หินเจียรมือ ขนำด ๔ นิ้ว จ ำนวน ๓ ตัว 
ซื้อเพ่ิมเติมเนื่องจำกไม่เพียงพอต่อกำรใช้ของ นรช.อร. 
  (๒)  มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่และสภำวะแวดล้ อม (๕ ส.)        
ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรปรับปรุงห้องสุขำ     
โถส้วม อ่ำงอำบน้ ำ ห้องน้ ำ ปรับปรุงกระเบื้องปูพื้นทั้ง อำคำรเรียนรวม และ อำคำรหอพัก ปรับปรุงรำวตำกผ้ำ
เพ่ิมเติมบริเวณแปลงผัก ปรับปรุงเครื่องปรับอำกำศทั้ง ๒ อำคำร ปรับปรุงโรงอำหำร ซ่อมแซมไฟฟ้ำแสงสว่ำง
บริเวณลำนกีฬำ เป็นต้น  
 (๓)  มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อย   
ในเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรก ำจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำร 
ต่ำง ๆ เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัย       
ของอำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดย ชย.ทร. เป็นหน่วยรับผิดชอบในกำรดูแลและซ่อมบ ำรุงตำมสภำพที่
ช ำรุดเสียหำย ส ำหรับกำรก ำจัดขยะมูลฝอยจะด ำเนินกำรจัดเก็บทุกวันหลังเลิกงำน โดยใช้บริกำรจำก กทม. 
รวมทั้งมีกำรจัดท ำป้ำยเตือนอัคคีภัยและกำรขนย้ำย พร้อมติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำร
ตำมจุดต่ำง ๆ โดยมีกำรติดตั้งเครื่องดับเพลิงไว้ในบริเวณอำคำร กศษ.กพช.อร. (ติดตั้งถังดับเพลิงบริเวณชั้น ๑ - ๓ 
รวม ๑๐ ถัง อำคำรอเนกประสงค์ชั้น ๑ - ๔ รวม ๘ ถัง โรงฝึกงำน รร.ชอร.ฯ จ ำนวน ๒ ถัง และโรงฝึกช่ำง
เครื่องยนต์ รร.ชอร.ฯ จ ำนวน ๒ ถัง) รวมทั้งมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงตำมจุดต่ำงๆ อำทิ พลั่วดับเพลิง  
ขวำนดับเพลิง  ถังน้ ำดับเพลิง  ถังทรำยดับเพลิง  ที่เก็บสำยสูบน้ ำดับเพลิง หัวต่อน้ ำดับเพลิง เป็นต้น และ     
มีกำรฝึกซ้อมกำรป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับข้ำรำชกำร  นรช.อร. และลูกจ้ำง เป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง  
  (๔)  มีกำรพัฒนำระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีกำรฝึกใช้งำนให้แก่ผู้เรียน พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้เพ่ิมเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด กศษ.กพช.อร. บริเวณ



๙๑ 
 

ชั้น ๓ อำคำรอเนกประสงค์ ส ำหรับให้ นรช.อร. ได้ศึกษำค้นคว้ำ ส ำหรับระบบสำรสนเทศ ได้มีกำรปรับปรุง
ระบบสำรสนเทศโดยให้บริกำร Internet ควำมเร็วสูงแบบ ADSL (โดยมำเชื่อมต่อระบบเครือข่ำยของ ทร.) 
เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้กับข้ำรำชกำร  ครู และ นรช.อร. ให้ได้มีกำรศึกษำค้นคว้ำ ฝึกกำรท ำงำน 
และส่งงำนผ่ำนระบบ Internet ได้อย่ำงสะดวก อีกทั้งมีแหล่งกำรเรียนรู้ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง และ   
มีกำรฝึกใช้งำนให้แก่ผู้เรียนมำกมำยหลำยแหล่ง เช่น โรงงำนช่ำงเย็บ  โรงงำนเชือกรอก  โรงงำนช่ำงสี  โรงงำน
หล่อหลอม  โรงงำนไม้แบบ  โรงงำนซ่อมเครื่องไฟฟ้ำ  โรงงำนปรับซ่อมเครื่องยนต์  โรงงำนต่อเรือเหล็ก 
โรงงำนช่ำงไม้ครุภัณฑ์เรือ  โรงงำนช่ำงทอ  และโรงฝึกงำนเครื่องกล เป็นต้น 
  (๕) มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้และอุปกรณ์กำรฝึกงำนที่หลำกหลำย ทันสมัย  พบว่ำ รร.ชอร.ฯ      
มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์  โรงฝึกงำน (โรงงำนหล่อหลอม   โรงงำนไม้แบบ  โรงงำนซ่อมเครื่องไฟฟ้ำ  โรงงำนปรับ
ซ่อมเครื่องยนต์  โรงงำนต่อเรือเหล็ก ฯลฯ) และอุปกรณ์กำรฝึก เช่น ใบเลื่อย  มีดกลึง  แผ่นเจียร  ท่อทองแดง
ชนิดอ่อน  ลวดทองแดงเคลือบน้ ำยำ  เหล็กกล้ำคำร์บอน  ไม้อัดยำง  สังกะสีแผ่นเรียบ  สำยไฟฟ้ำหุ้มยำง เป็นต้น 
ซ่ึงจัดเป็นสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้และอุปกรณ์กำรฝึกงำนที่หลำกหลำยส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
  (๖)  มีระบบกำรบริกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ 
มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบและก ำกับดูแลในกำรให้บริกำรกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ซึ่งตำมโรงงำน หรือโรงฝึก
ต่ำง ๆ จะมี หน.โรงงำนต่ำง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบและก ำกับดูแล นรช.อร. สำมำรถศึกษำได้จำกต ำรำเรียน      
ในสำขำวิชำช่ำง ซึ่งครูผู้สอนจะท ำกำรสอนให้ นรช.อร. ได้ทรำบและมีควำมเข้ำใจในเบื้องต้นเกี่ยวกับกำรใช้
เครื่องมือในแต่ละประเภทในชั่วโมงกำรเรียนทฤษฎี ส ำหรับในชั่วโมงกำรปฏิบัติก่อนกำรฝึกแต่ละครั้งจะมีกำร
อบรมให้ควำมรู้ในกำรใช้อุปกรณ์ในกำรฝึก และข้อควรค ำนึงถึงควำมปลอดภัยในระหว่ำงใช้เครื่องมือ รวมทั้งมี
กำรท ำสถิติกำรใช้ และมีทรัพยำกรที่มีควำมพร้อมใช้งำนส ำหรับกำรฝึกในชุดวิชำต่ำง ๆ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้บริกำร 
  (๗)  มีกำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือบริกำรด้ำนอำหำร กำรกีฬำ และควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้จัดให้มีตู้ยำสำมัญติดตั้งไว้ที่ห้องธุรกำร รร.ชอร.ฯ และห้องธุรกำร 
กศษ.กพช.อร. บริเวณหอพักนักเรียน  และได้รับกำรสนับสนุนห้องพยำบำล จำก กองธุรกำร อร. และกำรบริกำร
อนำมัยและกำรรักษำพยำบำลจำก ศูนย์สุขภำพโรงพยำบำลสมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. (คลองมอญ) ซึ่งตั้งอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงกับ รร.ชอร.ฯ ในกำรรักษำพยำบำลเบื้องต้นให้กับ นรช.อร. ในด้ำนกำรจัดกำรหรือบริกำร  
ด้ำนอำหำรเป็นกำรด ำเนินกำรโดยผู้ประกอบกำร ซึ่งมีร้ำนค้ำ จ ำนวน ๑๐ ร้ำนค้ำ ตั้งอยู่บริเวณชั้น ๒ อำคำร
อเนกประสงค์  โดยที่ นรช.อร. สำมำรถเลือกใช้บริกำรแต่ละร้ำนค้ำได้ตำมควำมเหมำะสม ซึ่งสถำนที่ส ำหรับ
รับประทำนมีสภำพแวดล้อมที่ปลอดโปร่ง สะอำดถูกสุขลักษณะ และถูกต้องตำมหลักอนำมัย 
  (๘)  มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและหรือกับสถำบันอ่ืน  พบว่ำ รร.ชอร.ฯ       
มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรใช้ Internet ควำมเร็วสูงแบบ ADSL ติดตั้งที่
ห้องเรียน  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด รวมทั้งมีระบบ Intranet และ Wifi 
  (๙)  มีกำรประเมินผลกำรบริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
  (๑๐) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
เนื่องจำกยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๑ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
 
 
 



๙๒ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๑๐ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๘ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๘) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๒ แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยนอกจำกในสถำนศึกษำ/ห้องเรียนในแต่ละปี 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม 
(๒)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(๓)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง (ที่เป็นหน่วยงำนเกี่ยวข้องด้ำนกฎหมำยหรือกำรปกครอง
โดยตรง)   
(๔)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ 
(๕)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร 

เกณฑ์ประเมิน 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ  จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้จัดให้ นรช.อร. เข้ำค่ำย
ธรรมะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยำวชน ณ สถำบันจิตตำนุภำพ วัดธรรมมงคล กทม. ใน ๒๓ - ๒๕ มิ.ย.๕๗  
  (๒)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้จัด
ให้ นรช.อร. เข้ำชมทัศนศึกษำศูนย์วิทยำศำสตร์เพ่ือกำรศึกษำ ณ ท้องฟ้ำจ ำลอง แขวงพระโขนง เขตคลองเตย 
กทม. ใน ๑๔ - ๑๕ ม.ค.๕๘  และศึกษำเยี่ยมชมงำน “วันนักประดิษฐ์” ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม  
อิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธำนี จว.นนทบุรี ใน ๓ ก.พ.๕๘   
  (๓)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้จัดให้ นรช.อร. เข้ำฟังบรรยำย
ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย ณ เรือนจ ำ ฐท.กท. ในกำรไปทัศนศึกษำ ณ อจปร.อร. และป้อมพระจุลจอมเกล้ำ ฐท.กท. 
จว.สมุทรปรำกำร ใน ๗ ก.ค.๕๗                  
  (๔) แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ พบว่ำ รร.ชอร. ฯ ได้จัดให้    
นรช.อร. เข้ำค่ำยประวัติศำสตร์ ณ ค่ำยประวัติศำสตร์อยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ ใน ๒๒ - ๒๓ ส.ค.๕๗            
  (๕)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้จัดให้ นรช.อร. ฝึกภำคสนำมนักศึกษำ
วิชำทหำรของ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๓ ณ เขำชนไก่ จว.กำญจนบุรี ใน ๕ - ๙ ก.พ.๕๗ และฝึกภำคสนำมนักศึกษำวิชำ
ทหำรของ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๒ ณ เขำชนไก่ จว.กำญจนบุรี ใน ๑๙ - ๒๑ ก.พ.๕๗   
      จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 



๙๓ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

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  ๕.๑๓ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ และโครงกำร
พระรำชด ำริ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 
 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
  จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกิจกรรมโครงกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ
โครงกำรพระรำชด ำริ จ ำนวน ๒ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๔ กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๒๙  ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมเข้ำค่ำยกำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ค่ำยเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “เศรษฐกิจพอเพียง”      
ณ ศูนย์ส่งเสริมกิจกรรมไร้สำรพิษ อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ อ.วังน้ ำเขียว จว.นครรำชสีมำ ใน ๙ - ๑๑ มี.ค.๕๘     
 ๒. ทัศนศึกษำ ณ อจปร.อร. และป้อมพระจุลจอมเกล้ำ ฐท.กท. จว.สมุทรปรำกำร ใน ๗ ก.ค.๕๗   
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี  รร.ชอร.ฯ มีกิจกรรมโครงกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และโครงกำรพระรำชด ำริ  จ ำนวน ๖  กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๒
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๕ รำยละเอียดตำมผนวก ของมำตรฐำนที่ ๕ ท้ำยตำรำงสรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนที่ ๕ ที่แนบ 
         จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และโครงกำรพระรำชด ำริ 

๒ ๒ ๒ ๖ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๙ ๙ ๑๔ ๓๒ 
ร้อยละ ๒๒.๒๒ ๒๒.๒๒ ๑๔.๒๙ ๑๘.๗๕ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
 
 
 
 



๙๔ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๔ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด) และแนะแนวกำรใช้
ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด) และแนะแนว

กำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน ๑ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๔  กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๔ คือ กำรตรวจหำสำรเสพติด ให้กับ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ณ รพ.ทร.กรุงเทพ พร.        
ใน ๗ ต.ค.๕๗  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด) 
และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน ๓ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 
๓๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๘ รำยละเอียดตำมผนวก ของมำตรฐำนที่ ๕ ท้ำยตำรำงสรุปผลกำรประเมิน
มำตรฐำนที่ ๕ฯ ที่แนบ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ     
(รวมยำเสพติด)และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑ ๑ ๑ ๓ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๙ ๙ ๑๔ ๓๒ 
ร้อยละ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๗.๑๔ ๙.๓๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๕ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นประวัติศำสตร์ไทย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ  รร.ชอร.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมจริยธรรม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์กำร
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นประวัติศำสตร์ไทย และ



๙๕ 
 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร จ ำนวน ๗ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๔ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมเข้ำค่ำยธรรมะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยำวชน ณ สถำบันจิตตำนุภำพ วัดธรรมมงคล 
กทม. ใน ๒๓ - ๒๕ มิ.ย.๕๗ 
 ๒. เข้ำค่ำยประวัติศำสตร์ ณ ค่ำยประวัติศำสตร์อยุธยำ จว.พระนครศรีอยุธยำ  ใน ๒๒ - ๒๓ ส.ค.๕๗   
 ๓. กิจกรรมเพ่ือพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ) ณ ค่ำยเพชรวำรินทร์    
อ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี ใน ๑๘ - ๑๙ ส.ค.๕๗                  
 ๔. กิจกรรมเพ่ือพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ) ณ ค่ำยเขื่อนภูมิพล   
อ.สำมเงำ จว.ตำก ใน ๑๕ - ๑๘ ก.ย.๕๗  
 ๕. กิจกรรมเพ่ือพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม อุทยำนวิทยำศำสตร์ ณ ค่ำยพักแรม     
อ่ำวมะนำว กองบิน ๕ อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ใน ๒๖ - ๒๘ ก.พ.๕๘  
        ๖. กิจกรรมเพ่ือพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  (สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ) อ.แม่แจ่ม            
จว.เชียงใหม่ ใน ๑๗ - ๒๐ พ.ย.๕๗ 
 ๗. กิจกรรมเข้ำค่ำยและปัจฉิมนิเทศเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดสันติธรรมำรำม 
อ.สังขละบุรี จว.กำญจนบุรี ใน ๗ - ๙ เม.ย.๕๘ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมจริยธรรม      
กำรบ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประวัติศำสตร์ไทย  และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร จ ำนวน ๙ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งหมด ๓๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๒ รำยละเอียดตำมผนวก ของมำตรฐำนที่  ๕ ท้ำยตำรำง
สรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๕ฯ ที่แนบ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๕ เท่ำกับ  ๕  คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม กำร
บ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริม
กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประวัติศำสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทำง
ทหำร 

๑ ๑ ๗ ๙ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๙ ๙ ๑๔ ๓๒ 
ร้อยละ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๕๐.๐๐ ๒๘.๑๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๖ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมวิชำกำรและทักษะวิชำชีพ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/
โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๒๐ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ ≥ ๓๐ ≥ ๔๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 



๙๖ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมวิชำกำรและทักษะวิชำชีพ จ ำนวน      

๒ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๔  กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ประกอบด้วย 
 ๑. บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ (รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และซ่อมท ำโต๊ะเก้ำอ้ี) ณ วัดวิเศษกำร แขวงศิริรำช 
เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ  และวัดเครือวัลย์วรวิหำร เขตบำงกอกใหญ่ กทม. ใน ๒๒ ธ.ค.๕๗      
 ๒. บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ (รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และซ่อมท ำโต๊ะเก้ำอ้ี) ณ วัดเขำประทุน          
กิ่ง อ.เขำชะเมำ จว.ระยอง และวัดสมำนรัตนำรำม อ.เมือง จว.ฉะเชิงเทรำ ใน ๓๑ ม.ค. - ๒ เม.ย.๕๘ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมวิชำกำรและ
ทักษะวิชำชีพ จ ำนวน ๑๐ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๒๕ รำยละเอียดตำมผนวก ของมำตรฐำนที่ ๕ ท้ำยตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๕ฯ ที่แนบ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๖ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมวิชำกำรและทักษะ
วิชำชีพ 

๔ ๔ ๒ ๑๐ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๙ ๙ ๑๔ ๓๒ 
ร้อยละ ๔๔.๔๔ ๔๔.๔๔ ๑๔.๒๙ ๓๑.๒๕ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๗ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร กำรฝึกภำคสนำม/กำรฝึกทักษะทำงดนตรีนอกสถำนที่  
หรือกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียน
ทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๔ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมกำรฝึกภำคสนำม/กำรฝึกทักษะทำง
ดนตรีนอกสถำนที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร จ ำนวน ๒ กิจกรรม    
จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๑๔ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙  ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมเข้ำค่ำยเพ่ือฝึกวิชำทหำร ซึ่งได้น ำ นรช.อร.ชั้นปีที่ ๑ จ ำนวน ๖๐ นำย ไปฝึก ณ รร.นย.ศฝ.นย. 
ใน ๒๗ - ๒๙ มิ.ย.๕๗   
 ๒. กิจกรรมฝึกภำคสนำมของ นศท.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ณ ค่ำยฝึกวิชำทหำร (เขำชนไก่) ต.ลำดหญ้ำ         
อ.เมือง จว.กำญจนบุรี ใน ๕ - ๙ ก.พ.๕๘ และ ๑๙ - ๒๑ ก.พ.๕๘ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมกำรฝึกภำคสนำม/
กำรฝึกทักษะทำงดนตรีนอกสถำนที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร จ ำนวน 
๔ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๒ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕๐ รำยละเอียดตำม
ผนวก ของมำตรฐำนที่ ๕ ท้ำยตำรำงสรุปผลกำรประเมินมำตรฐำนที่ ๕ฯ ที่แนบ 
         จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๗ เท่ำกับ ๕ คะแนน 



๙๗ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร กำรฝึกภำคสนำม/กำรฝึก
ทักษะทำงดนตรีนอกสถำนที่  หรือกิจกรรมที่
เสริมสร้ำงควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร 

๑ ๑ ๒ ๔ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๙ ๙ ๑๔ ๓๒ 
ร้อยละ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๑๔.๒๙ ๑๒.๕๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘* กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA   
(๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐  
(๓)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำ
ของสถำนศึกษำต่อสังคม 
(๔)  ผลกำรประเมินกิจกรรม/โครงกำร ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
(๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับ
นำนำชำติ 

เกณฑ์ประเมิน 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 ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๐ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA  พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้ใช้โครงกำรอย่ำมองแค่เห็น มองให้เป็นด้วย
เป็นโครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม และจำกกำรตรวจเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงจำก
แฟ้มเอกสำรมำตรฐำนที่ ๕ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๓)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำง
คุณค่ำของสถำนศึกษำต่อสังคม พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๔)  ผลกำรประเมินกิจกรรม/โครงกำร ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน พบว่ำ ไม่มี
ข้อมูลสนับสนุน 
  (๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
      จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘* เท่ำกับ ๐  คะแนน 
 



๙๘ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๐ ข้อ 
(มีข้อ ๐)  

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๙ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมินตนเอง 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)*(B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๕.๑ มีกำรบริหำรหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตำมนโยบำย
ด้ำนกำรศึกษำของ ทร. และ กห. 

๔ - - ๔ ใน  
๗ ข้อ 

- ๓ ๑๒ 

๕.๒ อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ     
๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละประเภทวิชำ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๗๕.๐๐ ๙๑.๖๗ ๔ ๔ 

๕.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่
ละสำขำวิชำชีพที่สอนต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๘๘.๘๙ ๙๗.๓๐ ๕ ๕ 

๕.๔ ประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนครู/อำจำรย์   ๓ - - ๕ ใน  
๕ ข้อ 

- ๕ ๑๕ 

๕.๕ ระบบและกลไกสนับสนุนให้ครู/อำจำรย์ประจ ำปรับปรุง
และพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

๓ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๑๕ 

๕.๖ สถำนศึกษำมีระบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำยเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำนกำร 
ปฏิบัติจริง 

๔ - - ๕ ใน 
๖ ข้อ 

- ๕ ๒๐ 

๕.๗ ร้อยละของจ ำนวนสำขำวิชำชีพที่มีกำรเชิญผู้เช่ียวชำญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่ผู้ เรียนในแต่ละ
สำขำวิชำ ต่อจ ำนวนสำขำวิชำชีพทั้งหมด 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๘ ประสิทธิภำพของระบบกำรคัดเลือกผู้เรียน ๓ - - ๕ ใน 
๗ ข้อ 

- ๔ ๑๒ 

๕.๙ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
และหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละปี ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

๑ ๙๙.๓๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๙.๘๒ ๕ ๕ 

๕.๑๐ กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมระบบที่ได้มำตรฐำน ๓ - - ๔ ใน 
๕ ข้อ 

- ๔ ๑๒ 

๕.๑๑ ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้   ๔ - - ๘ ใน 
๑๐ ข้อ 

- ๔ ๑๖ 

๕.๑๒ แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยนอกจำกในสถำนศึกษำ/
ห้องเรียนในแต่ละป ี

๒ - - ๕ ใน  
๕ ข้อ 

- ๕ ๑๐ 

๕.๑๓ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และโครงกำรพระรำชด ำริ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/
โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๒๒.๒๒ ๒๒.๒๒ ๑๔.๒๙ ๑๘.๗๕ ๕ ๑๐ 

๕.๑๔ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ 
(รวมยำเสพติด) และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๗.๑๔ ๙.๓๘ ๕ ๑๐ 

๕.๑๕ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม 
กำรบ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำร
ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นประวัติศำสตร์ไทย 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/
โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๕๐.๐๐ ๒๘.๑๓ ๕ ๑๐ 



๑๐๐ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมินตนเอง 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)*(B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๕.๑๖ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมวิชำกำรและ
ทักษะวิชำชีพ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้ เรียน
ทั้งหมด 

๒ ๔๔.๔๔ ๔๔.๔๔ ๑๔.๒๙ ๓๑.๒๕ ๔ ๘ 

๕.๑๗ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร กำรฝึกภำคสนำม/
กำรฝึกทักษะทำงดนตรีนอกสถำนที่  หรือกิจกรรมที่เสริมสร้ำง
ควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/
โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๑๑.๑๑ ๑๑.๑๑ ๑๔.๒๙ ๑๒.๕๐ ๕ ๑๐ 

๕.๑๘* กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ๕ - - ๐ ใน 
๕ ข้อ 

- ๐ ๐ 

รวม ๔๕      ๑๗๙ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๓.๙๘ 

ระดับคุณภำพ       ดี 

 
จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕  

 มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญครบทุกรำยวิชำและมีกำรฝึกทักษะทำงวิชำชีพจริง
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. หลักสูตร นรช.อร. ยังไม่มีกำรปรับปรุงตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๗  
 ๒. ไม่มีกำรจัดอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ให้กับครู ด้ำนเทคนิคกำรสอนและกำรวัดประเมินผล 
 ๓. ขำดกำรประเมินระบบกำรคัดเลือกผู้เรียน 
 ๔. ไม่มีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ 
 ๕. ไม่มีกำรประเมินกำรใช้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้  
 ๖. จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมดในแต่ละตัวบ่งชี้ไม่เท่ำกัน 
 ๗. กำรด ำเนินงำนของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทุกกิจกรรมด ำเนินกำร ไม่ครบวงจรคุณภำพ PDCA 
 ๘. ไม่มีโครงกำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
๑. ควรปรับปรุงหลักสูตร นรช.อร. ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและสอดคล้องกับหลักสูตรระดับ

ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ของกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร  
 ๒. ควรจัดอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ให้กับครู ด้ำนเทคนิคกำรสอนและกำรวัดประเมินผล 
 ๓. ควรมีกำรประเมินระบบกำรคัดเลือกผู้เรียน เพ่ือน ำผลไปวำงแผนพัฒนำปรับปรุงครั้งต่อไป 
 ๔. ควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ 
 ๕. ควรมีกำรประเมินกำรใช้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งวิเครำะห์และแปลผลกำรประเมิน 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงต่อไป  
         ๖.ควรตรวจสอบควำมถูกต้องของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่อ้ำงอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ที่สัมพันธ์กันและ
สอดคล้องกับกิจกรรมในมำตรำฐำนที่ ๓ฯ 
         ๗. ควรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
        ๘. ควรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เป็นรูปธรรมอย่ำงต่อเนื่อง 



๑๐๑ 
 

 
ผนวก ก มำตรฐำนที่ ๕ 

สรุปจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 

 ด้ำนกำรเทดิทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์และโครงกำรพระรำชด ำร ิ
๑. กิจกรรมเข้ำค่ำยกำรเรียนรู้ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่ำยเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
๙ - ๑๑ มี.ค.๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสรมิกิจกรรมไรส้ำรพิษ  

อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ  
อ.วังน้ ำเขียว จว.นครรำชสมีำ   

๒. ทัศนศึกษำ ณ อจปร.อร. และป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 
ฐท.กท.  

๗ ก.ค.๕๗ จว.สมุทรปรำกำร   

 รวม ๒ กิจกรรม   
 ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด)   

๑. กำรตรวจหำสำรเสพติด ให้กับ นรช.อร. ช้ันปีท่ี  
๑ - ๓  

๗ ต.ค.๕๗ รพ.ทร.กรุงเทพ พร. 

 รวม ๑ กิจกรรม   
 ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ฯ   

๑. กิจกรรมเข้ำค่ำยธรรมะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
เยำวชน          

๒๓ - ๒๕ มิ.ย.๕๗ ณ สถำบันจติตำนภุำพ วัดธรรมมงคล 
กทม. 

๒. เข้ำค่ำยประวัติศำสตร ์ ๒๒ - ๒๓ ส.ค.๕๗ 
 

ณ ค่ำยประวัติศำสตร์อยุธยำ          
จว.พระนครศรีอยุธยำ   

๓. กิจกรรมเพื่อพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม (สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ) 

๑๘ - ๑๙ ส.ค.๕๗ ณ ค่ำยเพชรวำรินทร์  
อ.ท่ำยำง จว.เพชรบุร ี

๔. กิจกรรมเพื่อพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม (สร้ำงฝำยชะลอน้ ำ) 

๑๕ - ๑๘ ก.ย.๕๗ ณ ค่ำยเขื่อนภมูิพล  อ.สำมเงำ จว.ตำก   

๕. กิจกรรมเพื่อพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม อุทยำนวิทยำศำสตร ์

๒๖ - ๒๘ ก.พ.๕๘ ณ ค่ำยพักแรมอ่ำวมะนำว กองบิน ๕  
อ.เมือง จว.ประจวบครีีขันธ ์

๖. กิจกรรมเพื่อพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคม 

๑๗ - ๒๐ พ.ย.๕๗ 
 

อ.แม่แจ่ม จว.เชียงใหม่   

๗. บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ   ๗ - ๙ เม.ย.๕๘ 
 

ณ วัดสันติธรรมำรำม    
อ.สังขละบุรี จว.กำญจนบรุ ี

 รวม ๗ กิจกรรม   
 ด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำรและทักษะวิชำชีพ   

๑. บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ  
(รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และซ่อมท ำโต๊ะเก้ำอ้ี)      
   

๒๒ ธ.ค.๕๗ ณ วัดวิเศษกำร แขวงศิริรำช  เขต
บำงกอกน้อย กรุงเทพฯ และ วัดเครือ
วัลย์วรวิหำร  เขตบำงกอกใหญ่ กทม. 

๒. บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ   
(รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และซ่อมท ำโต๊ะเก้ำอี้)   

๓๑ ม.ค. - ๒ เม.ย.๕๘ - วัดเขำประทุน กิ่ง อ.เขำชะเมำ  
จว.ระยอง  
- วัดสมำนรตันำรำม อ.เมือง  
จว.ฉะเชิงเทรำ   

 รวม ๒ กิจกรรม   

   
 



๑๐๒ 
 

 
ผนวก ก มำตรฐำนที่ ๕  

สรุปจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 

 ด้ำนกำรฝึกภำคสนำมฯ หรือกิจกรรมเสรมิสร้ำงควำมรู้ทำงทหำร 
๑. กิจกรรมเข้ำค่ำยเพื่อฝึกวิชำทหำร   

  
๒๗ - ๒๙ มิ.ย.๕๗ รร.นย.ศฝ.นย. 

๒. กิจกรรมฝึกภำคสนำมของ นศท.ช้ันปีท่ี ๒ และ ๓ ๕ - ๙ ก.พ.๕๘ และ 
๑๙ - ๒๑ ก.พ.๕๘ 

ค่ำยฝึกวิชำทหำร (เขำชนไก่)  
ต.ลำดหญ้ำ อ.เมือง จว.กำญจนบรุี 

 รวม ๒ กิจกรรม   
 รวมทั้งสิ้น ๑๔ กิจกรรม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๓ 
 

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑ ร้อยละของจ ำนวนชั่วโมงด้ำนวิชำทหำร กำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติและ
ภำคสนำม ต่อจ ำนวนชั่วโมงท่ีใช้ในกำรศึกษำตลอดหลักสูตร 

ร้อยละของจ ำนวนชั่วโมงด้ำนวิชำทหำร 
  เกณฑป์ระเมิน   
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

รร.ชุมพล ฯ, รร.สสท.ฯ, รร.นย.ฯ, รร.อล.ฯ, 
รร.พธ.ฯ และ รร.ขส.ฯ 

๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๓ ≥ ๒๕ 

รร.ดย.ฯ, รร.ชอร.ฯ, และ รร.นวก.ฯ ๑ - ๙.๙๙ ≥ ๑๐ ≥ ๑๕ ≥ ๑๗ ≥ ๒๐ 
หมายเหตุ : ส าหรับ รร.ชอร.ฯ ให้เว้นการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๖.๑  
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก และครู/อำจำรย์ปกครอง/
นำยทหำรปกครอง ๑ คน 

  เกณฑป์ระเมิน   
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๑๒ : ๑   < ๑๒ : ๑   < ๑๐ : ๑   < ๙ : ๑   < ๘ : ๑ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวน ๑๙๕ นำย มีครูปกครองของ 
รร.ชอร.ฯ จ ำนวน ๒ นำย และนำยทหำรปกครองของ กศษ.กพช.อร. ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งเป็นนำยทหำรเวร
ประจ ำวัน โดยให้มีหน้ำที่ปกครองบังคับบัญชำอีก จ ำนวน ๓๕ นำย รวมเป็นครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำร
ปกครอง ทั้งหมด จ ำนวน ๓๗ นำย คิดเป็นอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/     
ครูฝึก และครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๑ คน เท่ำกับ ๕.๒๗ : ๑ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวน ๕๕๑ นำย      
มีอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร และครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ทั้งหมด        
๑๑๑ นำย คิดเป็นอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก/และครูอำจำรย์
ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๑ คน เท่ำกับ ๔.๙๖ : ๑ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม  
จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๖๓ ๑๙๓ ๑๙๕ ๕๕๑ 
จ ำนวนครูปกครองและนำยทหำรปกครองทั้งหมด ๓๗ ๓๗ ๓๗ ๑๑๑ 
อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียน ต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ฯ   
๑  คน 

๔.๔๑ : ๑ ๕.๒๒ : ๑ 
 

๕.๒๗ : ๑ 
 

๔.๙๖ : ๑ 

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



๑๐๔ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ จ ำนวนครั้งในกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำ
และกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพในแต่ละปี  

  เกณฑป์ระเมิน   
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑-๒  ๓  ๔ ๕ - ๖ ≥ ๗ 

ผลกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
  จำกกำรตรวจสอบข้อมูลพบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำน หรือกิจกรรม
เสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ จ ำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมฝึกองค์บุคคลลักษณะท่ำทำงทหำร ณ รร.นย.ศฝ.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ใน ๒๗ มิ.ย.๕๗ 
เวลำ ๐๗๓๐ และ ใน ๒๙ มิ.ย.๕๗ เวลำ ๑๒๐๐  
 ๒. ฟังบรรยำยควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยทหำร ณ ศำลทหำร ฐท.สส. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ใน ๑๙ มิ.ย.๕๗ 
เวลำ ๑๓๓๐ - ๑๕๓๐   
 ๓.  ฝึกภำคสนำมของนักศึกษำวิชำทหำร ณ เขำชนไก่ จว.กำญจนบุรี ชั้นปีที่ ๓ เข้ำรับกำรฝึก ใน ๕ - ๙ 
ก.พ.๕๘ และชั้นปีที่ ๒ เข้ำรับกำรฝึก ใน ๑๙ - ๒๑ ก.พ.๕๘  
        ๔.  ฝึกก ำลังกำยและก ำลังใจเพ่ือสำธำรณกุศล ณ กองบิน ๕ อ่ำวมะนำว อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์     
ใน ๒๖ - ๒๘ ก.พ.๕๘ จ ำนวน ๓ วัน  
        ๕. ปฐมนิเทศนักเรียนช่ำงชั้นปีที่ ๑ - ๒ ณ ร.ร.คลองพิทยำลงกรณ์ เขตบำงขุนเทียน กทม. ใน ๑๗ - ๑๙ 
เม.ย.๕๘   
 ๖. เข้ำร่วมกำรอบรมเจ้ำหน้ำที่โครงกำรแหล่งข่ำวประชำชน ณ หน่วยบัญชำกำรรักษำดินแดน ใน ๘ ก.พ.๕๘  
 ๗. กิจกรรมทัศนศึกษำอุทยำนประวัติศำสตร์ ณ ค่ำยพักแรมอ่ำวมะนำว กองบิน ๕ อ่ำวมะนำว อ.เมือง 
จว.ประจวบคีรีขันธ์ ใน ๒๖ - ๒๘ ก.พ.๕๘  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รร.ชอร.ฯ มีกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำนหรือ
กิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ จ ำนวน ๒๔ ครั้ง เฉลี่ยรวม ๓ ปี 
จ ำนวน ๘ ครั้ง  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม  
จ ำนวนครั้งในกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำน
หรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำร
ปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ 

๙ ครั้ง   ๘ ครั้ง   ๗ ครั้ง ๒๔ ครั้ง 

ผลเฉลี่ยรวม ๓ ปี  - - - ๘ ครั้ง 
ผลประเมิน (๐,๑,๒,๓,๔,๕) - - - ๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และ
หรือกำรฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 
15 ของ สมศ.) โดยที่เกณฑ์ดี : คะแนนวิชำกำรฝึกทำงทหำร/กำรฝึกปฏิบัติ  ≥ ร้อยละ ๘๐, ๓.๐๐ เกณฑ์ดีมำก 
: คะแนนวิชำกำรฝึกทำงทหำร/กำรฝึกปฏิบัติ  ≥ ร้อยละ ๘๐, ๓.๕๐  



๑๐๕ 
 

  เกณฑป์ระเมิน   
๑ 
 

๒ ๓ ๔ ๕ 

< ๖๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ 
หมายเหตุ : ส าหรับ รร.ชอร.ฯ ให้ยกเว้นการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๖.๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก         
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ของ สมศ.)  โดยที่  
- เกณฑ์ดี : คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร ≥ ร้อยละ ๘๐  
- เกณฑ์ดีมำก : คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร ≥ ร้อยละ ๙๐ 

  เกณฑป์ระเมิน   
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๕๙.๙๙ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ≥ ๘๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่
ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑๖๗ นำย ซึ่งแบ่งเป็น นรช.อร. ที่มีคะแนนควำม
เหมำะสมในกำรเป็นทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีคะแนน ≥ ร้อยละ ๘๐ จ ำนวน ๗๒ นำย และ นรช.อร. ที่มี
คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำก คือ มีคะแนน ≥ ร้อยละ ๙๐ จ ำนวน ๙๕ นำย        
จำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๙๕ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๔  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชอร.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวนทั้งหมด ๕๐๔ นำย จำกจ ำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด ๕๕๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๗  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ
ทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี 

๒๔ ๓๔ ๗๒ ๑๓๐ 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ
ทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

๑๒๘ ๑๕๑ 
 

๙๕ ๓๗๔ 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ
ทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมำก 

๑๕๒ ๑๘๕ 
 

๑๖๗ ๕๐๔ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๖๓ ๑๙๓ ๑๙๕ ๕๕๑ 
ร้อยละ ๙๓.๒๕ ๙๕.๘๕ ๘๕.๖๔ ๙๑.๔๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

 



๑๐๖ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่  
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ 
ของ 

(A)*(B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๖.๑ ร้อยละของจ ำนวนช่ัวโมงด้ำนวิชำทหำร 
กำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติและ
ภำคสนำม ต่อจ ำนวนช่ัวโมงที่ใช้ในกำรศึกษำ
ตลอดหลักสูตร 

๒  
ได้รับกำรยกเว้นกำรประเมิน 

๖.๒ อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์
วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก และครู/อำจำรย์
ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๑ คน 

๒ ๔.๔๑ 
: ๑ 

๕.๒๒ 
: ๑ 

๕.๒๗ 
: ๑ 

๔.๙๖ 
 : ๑ 

๕ ๑๐ 

๖.๓ จ ำนวนครั้งในกำรฝึกภำคปฏิบัติ/
ภำคสนำม/กำรดูงำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำง
พัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำร
อำชีพในแต่ละป ี

๒ ๙ 
ครั้ง 

๘ 
ครั้ง 

๗ 
ครั้ง 

๘ 
ครั้ง 

๕ 
 

๑๐ 
 

๖.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำง
วิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ใน
เกณฑ์ดี-ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อ
จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

๒  
ได้รับกำรยกเว้นกำรประเมิน 

๖.๕ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำร
ประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ 
ดี-ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๙๓.๒๕ ๙๕.๘๕ ๘๕.๖๔ ๙๑.๔๗ ๕ ๑๐ 

รวม ๖      ๓๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖  
   นรช.อร. มีคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖  
   ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖  
 ๑. กิจกรรมกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำนหรือกิ จกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำ          
ควรด ำเนินกำรตำมวงจรคุณภำพ PDCA ให้ครบถ้วน 
 ๒. กำรมอบหมำยให้ข้ำรำชกำรของ กศษ.กพช.อร. เป็นนำยทหำรปกครอง ควรท ำเป็นค ำสั่งหรือบันทึก
ให้ชัดเจน รวมทั้งต้องมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติประจ ำวัน 

 
 

 
 



๑๐๗ 
 

มาตรฐานที่ ๗  การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน (ตัวบ่งชี้ที่ 13 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน 
(๒)  มีหน่วยงำน คณะกรรมกำร และบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ 
(๓)  มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ 
(๔)  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และเอกลักษณ์ของ
สถำนศึกษำ 
(๕)  มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำรเป็น
ประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง  เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
(๖)  สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร 
(๗)  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (ก่อนเริ่ม         
ปีกำรศึกษำใหม่ของทุกปี) ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพและมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จนถึง 
ทร. และกองทัพ 

(๘)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบสำมปี 
เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
มีข้อ ๑ - ๓ มีข้อ ๑ - ๓

และข้ออ่ืนอีก 
๒ ข้อ 

มีข้อ ๑ - ๓
และข้ออ่ืน
อีก ๓ ข้อ 

มีข้อ ๑ - ๓
และข้ออ่ืน
อีก ๔ ข้อ 

มีครบทุกข้อ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน  
หรือต่ ำกว่ำระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๘ ข้อ  จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีหลักเกณฑ์ ระเบียบและวิธีปฏิบัติ 
โดยมีคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำหรับสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและ
ส่วนกำรศึกษำที่สี่ (ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี) พ.ศ.๒๕๕๕ จัดท ำโดย กปภ.ยศ.ทร. ที่ได้รับอนุมัติโดย จก.ยศ.ทร.       
ใน ๒๐ ส.ค.๕๕ เพ่ือใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ 
 (๒)  มีหน่วยงำน คณะกรรมกำร และบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ พบว่ำ 
รร.ชอร.ฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำของ รร.ชอร.ฯ ตำมค ำสั่ง อร. ที่ ๕๖/๒๕๕๕ ลง ๔ ก.พ.๕๕ 
(มี จก.กพช.อร. เป็นประธำน และมี ผอ.รร.ชอร.ฯ เป็นเลขำนุกำร )  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตรและงำนวิชำกำร รร.ชอร.ฯ ตำมค ำสั่ง อร. (เฉพำะ) ที่ ๖๓/๒๕๕๗ ลง ๑๘ ก.พ.๕๗ (มีคณะกรรมกำร     
ที่ปรึกษำ และคณะอนุกรรมกำรด้ำนพัฒนำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน)  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชอร.ฯ ตำมค ำสั่ง กพช.อร. (เฉพำะ) ที่ ๕๔/๒๕๕๗ ลง ๑๘ มิ.ย.๕๗ (มีคณะ      
ที่ปรึกษำ และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน) มีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ 
ตำมค ำสั่ง รร.ชอร.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๓๗/๒๕๕๗ ลง ๖ ต.ค.๕๗ (มี ผอ.รร.ชอร.ฯ เป็นประธำน และระบุรำยชื่อ
ผู้รับผิดชอบในกำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ) และมีส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รับผิดชอบ
ทำงด้ำนงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 



๑๐๘ 
 

    (๓)  มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ      
มีกำรแบ่งมอบหน้ำที่ให้บุคลำกรทุกคนรับผิดชอบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีค ำสั่ง รร.ชอร.ฯ (เฉพำะ)
ที่ ๒๑/๒๕๕๗ ลง ๙ ต.ค.๕๗ เรื่องแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบมำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้
บุคลำกร และ นรช.อร. ได้ให้ควำมร่วมมือ ในกำรร่วมกิจกรรมเพ่ือพัฒนำและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม    
และกิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ เช่น ท ำควำมสะอำดวัดโดยรอบ  ทำสีรั้วและก ำแพง  จัดตั้ง
หน่วยบริกำรรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ  บริกำรซ่อมท ำเก้ำอ้ี โต๊ะ ฯลฯ ที่ช ำรุด ณ ชุมชนวัดวิเศษกำร และ        
วัดเครือวัลย์วรวิหำร ใน ๒๒ ธ.ค.๕๗ เป็นต้น  
    (๔)  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร
ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำฯ โดยก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและเป้ำหมำยไว้ทุกโครงกำร และใช้คู่มือ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำ
ที่สี่ (ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี) พ.ศ.๒๕๕๕ ของ ยศ.ทร. เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนตำมควำมต้องกำร       
ของกองทัพ ภำรกิจ และเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
 (๕)   มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำร     
เป็นประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรน ำ
ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ มำปรับใช้ให้สอดคล้องกับกำรบริหำรงำนของสถำนศึกษำ โดยจัดผู้รับผิดชอบ
มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ตำมสำยงำนปกติ มีกำรเสนองบประมำณประกันคุณภำพกำรศึกษำไว้ใน งป.โครงกำร
ศึกษำอบรมฯ ประจ ำทุกปี มีกำรน ำข้อมูลจำกผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ มำวำงแผนจัดท ำเป็นแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ รร.ชอร.ฯ และจัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ประกอบด้วย งำน และกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อใช้
เป็นกรอบและทิศทำงในกำรด ำเนินงำน 
 (๖)  สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้ส่ง
ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๒ นำย (จ.อ.บวร  ขันทอง ผู้ช่วยครูวิชำเครื่องมือกำรช่ำง รร.ชอร.ฯ และ จ.อ.ภำณุพงษ์   
วงศ์ตั้ง ช่ำงเขียน มว.ผลิตต ำรำ แผนกเครื่องช่วยกำรศึกษำ ช่วยรำชกำร รร.ชอร.ฯ ) เข้ำรับกำรฝึกอบรม     
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพกำรศึกษำของกองทัพ (ระดับนำยทหำรประทวน) 
รุ่นที่  ๒ ใน ๔ - ๑๒ พ.ย.๕๗ และ ส่งข้ำรำชกำร จ ำนวน ๑ นำย (น.ท.กฤตนัย  ทองดอนหัน หน.วิชำ         
ช่ำงเครื่องยนต์ ศพช.ฯ ช่วยรำชกำร รร.ชอร.ฯ) เข้ำรับกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรเป็น            
ผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ภำยในสถำบันกำรศึกษำของกองทัพ รุ่นที่ ๙ ใน ๑๕ - ๒๓ ก.ค.๕๗  
 (๗)  มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (ก่อนเริ่ม    
ปีกำรศึกษำใหม่ของทุกปี) ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพและมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จนถึง 
ทร. และกองทัพ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง เป็นรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และเสนอรำยงำน
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึง ทร. และกองทัพ 
 (๘)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สำมปี พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพจำก ยศ.ทร. ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ ใน ๒๒ - ๒๔ 
ม.ค.๕๖ มีผลกำรประเมินภำพรวมระดับสถำบันเท่ำกับ ๔.๗๕ ระดับคุณภำพดีมำก และในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ 
ใน ๒ - ๔ ธ.ค.๕๖ มีผลกำรประเมินภำพรวมระดับสถำบันเท่ำกับ ๔.๘๕ ระดับคุณภำพดีมำก และในปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๖ ใน ๑๔ - ๑๖ พ.ค.๕๗ มีผลกำรประเมินในภำพรวมระดับสถำบันเท่ำกับ ๔.๙๐ ระดับ
คุณภำพ ดีมำก 



๑๐๙ 
 

 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - ๘ ข้อ ๘ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- ๘ ข้อ ๘ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๘ ) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน(ตัวบ่งชี้ที่ 14 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็น
ประจ ำทุกปี  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ 
(๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก ไปจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 
(๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ 
(๔) มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของหน่วยงำนย่อยในสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอก 
(๕) มีหน่วยงำนต้นสังกัดสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดยตนเอง 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ  มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ  มีครบทุกข้อ ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน  
หรือต่ ำกว่ำระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๒ ข้อ  จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้
เป็นประจ ำทุกปี โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ชอร.ฯ มีกำรจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง เพียง ๒ หน่วยงำนย่อย ประกอบด้วย รำยงำนกำรประเมินตนเองของฝ่ำยปกครองฯ จ ำนวน  
๑ เล่ม ซึ่งรับผิดชอบมำตรฐำนที่ ๖ และรำยงำนกำรประเมินตนเองของ สนง.ประกันคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน 
๑ เล่ม ซึ่งรับผิดชอบมำตรฐำนที่ ๗  ตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม แต่เมื่อตรวจสอบ
เอกสำรอ้ำงอิงแล้วพบว่ำ ในรำยงำนกำรประเมินตนเองของ สนง.ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ยังขำดรำยละเอียด 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ส่วนรายงานการประเมินตนเองของฝ่ายศึกษาฯ ไม่ได้จัดท า 
  (๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก ไปจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำก รร.ชอร.ฯ ไม่มีกำร
ทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ พศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปี ๒๕๕๗ ไม่ได้บรรจุ



๑๑๐ 
 

โครงกำร/กิจกรรมใหม่อันเนื่องมำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในจำก ยศ.ทร. จำก กองทัพ และผลกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอก ของ สมศ. 
  (๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน เนื่องจำกไม่มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ
ในกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ  
  (๔)  มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของหน่วยงำนย่อยในสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำร
ประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้น ำผลประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก          
มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน โดยได้มีกำรบูรณำกำรกิจกรรมกำรบริกำรทำงวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน       
ให้ นรช.อร. น ำผลงำนสิ่งประดิษฐ์ ไปเผยแพร่และให้ควำมรู้ร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก และจัดกิจกรรมพัฒนำ
คุณธรรมจริยธรรม ให้กับครู/อำจำรย์ ร่วมกับ นรช.อร. เข้ำค่ำยธรรมะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเยำวชน อร.   
ณ สถำบันจิตตำนุภำพ วัดธรรมมงคล กทม. ใน ๒๓ - ๒๕ มิ.ย.๕๗ 
  (๕)  มีหน่วยงำนต้นสังกัดสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้โดย
ตนเอง พบว่ำ สปท. ให้กำรสนับสนุนจัดกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นเจ้ำหน้ำที่ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของกองทัพ (ระดับนำยทหำรประทวน) รุ่นที่ ๒ ใน ๔ - ๑๒ พ.ย.๕๗ และหลักสูตรฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ภำยในสถำบันกำรศึกษำของ
กองทัพ รุ่นที่ ๙ ใน ๑๕ - ๒๓ ก.ค.๕๗  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ เท่ำกับ ๒ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๒ ข้อ 
(มีข้อ ๔ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย 
๓  ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคณู
ของ 

(A)*(B) 
ปี 

๕๕ 
ปี 

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๗.๑ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน ๑๕ - - ๘ ใน 

๘ ข้อ 
- ๕ ๗๕ 

๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

๑๕ - - ๒ ใน 
๕ ข้อ 

- ๒ ๓๐ 

รวม ๓๐      ๑๐๕ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๓.๕๐ 

ระดับคณุภำพ       พอใช้ 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗  

 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑.  รำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ มีไม่ครบทุกหน่วย 
 ๒.  ไม่มีกำรทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน
ที่ผ่ำนมำ 
 ๓.  ไม่มีผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ๑.  รำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ควรจัดท ำให้ครบทุกหน่วยงำนย่อย 
 ๒.  ควรมีกำรทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นประจ ำทุกปี และในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ
สถำนศึกษำควรเพ่ิมเติมโครงกำร/กิจกรรมใหม่อันเนื่องมำจำกผลประเมินของ ยศ.ทร. ของกองทัพ และ     
ของ สมศ.   
 ๓. ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ 
 ๔.  ควรมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และควำมเชื่อมโยงของข้อมูลในรำยงำนกำรประเมินตนเอง       
แต่ละส่วน ตั้งแต่ส่วนที่ ๑  ถึงส่วนที่ ๕ และผนวก ให้สัมพันธ์กับหลักฐำนที่ใช้อ้ำงอิง และเพ่ิมเติมรำยกำร
ข้อมูลเอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อมโยงกับมำตรฐำนอ่ืนไว้ในตัวบ่งชี้นั้น ๆ ด้วย 
 ๕.  ควรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงในแต่ละมำตรฐำน ให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๒ 
 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์  ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำบัน และ/หรือตำมจุดเน้น 
จุดเด่นของสถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)   มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA  
(๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ 
(๓)  มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และ/หรือตำม
จุดเน้นและจุดเด่นของสถำบัน 
(๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ 
(๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค 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 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์เรื่องที่ ๑ โครงการช่าง...ธรรมไปได้ (เปลี่ยนจากโครงการคิด ค้น คุ้ย แคะ)  
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำนในรำยงำนกำรประเมินตนเอง รร.ชอร.ฯ ไม่พบข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนเกี่ยวกับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเมื่อศึกษำข้อมูลจำกแผ่นบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรประเมินตนเอง รร.ชอร.ฯ 
พบว่ำ ในแผ่นบันทึกข้อมูล ได้มีกำรกล่ำวถึงผลกำรด ำเนินงำนของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ โดยได้เลือกโครงกำร     
คิด ค้น คุ้ย แคะ ตอบสนองตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องที่ ๑ และจำกกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงจำกแฟ้ม
เอกสำรตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ พบว่ำไม่มีหลักฐำนอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับใช้รับกำรตรวจประเมินฯ       
และจำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรรับตรวจประเมินฯ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ได้รับค ำตอบไม่ชัดเจน    
ถึงกำรมีหลักฐำนที่จะน ำมำแสดงให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนแต่อย่ำงใด แต่ทำงสถำนศึกษำ โดย น.ท.หญิง พรทิพย์ 
เฑียรกุล รอง ผอ.รร.ชอร.ฯ ได้ขอเปลี่ยนโครงกำรคิด ค้น คุ้ย แคะ เป็นโครงกำรช่ำง...ธรรมไปได้ โดยได้น ำ
หลักฐำนอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรช่ำง...ธรรมไปได้ น ำมำให้ผู้ตรวจประเมินฯ ภำยหลังจำกเสร็จสิ้น
กำรเข้ำประเมิน เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๘ ซึ่งผู้ตรวจประเมินฯ ได้ศึกษำจำกเอกสำรอ้ำงอิงกำรด ำเนินงำนของโครงกำร
ช่ำง...ธรรมไปได้ แล้วนั้น พบว่ำ โครงกำรช่ำง...ธรรมไปได้ มิได้ปรำกฏในแผนงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
ที่ผ่ำนคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำของ รร.ชอร.ฯ เห็นชอบ พบแต่เพียงกำรระบุไว้ในแผนปฏิบัติงำนศึกษำ 
ดูงำนและกิจกรรม รร.ชอร.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เท่ำนั้น โดยที่ โครงกำรช่ำง...ธรรมไปได้                  
มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือปลูกฝังให้ นรช.อร. มีควำมกตัญญูกตเวทีต่อประเทศชำติ บิดำมำรดำ และครูบำอำจำรย์ 
ชุมชน และสังคม  ๒) เพ่ือพัฒนำจิตและปลูกฝังจริยธรรม และศีลธรรม ตำมหลักพุทธศำสนำให้ นรช.อร. ๓) เพ่ือ
ฝึกจิตของ นรช.อร. ให้มีสติรู้เท่ำทันอำรมณ์ รู้จักควบคุมอำรมณ์ของตนเองและแสดงออกทำงด้ำนอำรมณ์ได้
อย่ำงเหมำะสม ท ำให้สำมำรถปรับตัวรับควำมเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว  ๔) เพ่ือให้ นรช.อร. ได้เรียนรู้และ
เข้ำใจหน้ำที่พุทธบริษัทอย่ำงถูกต้องและสำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ และ ๕) เพ่ือส่งเสริมให้ นรช.อร. 
มีจิตส ำนึกในกำรรักชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  ซึ่งโครงกำรช่ำง...ธรรมไปได้ ทำง รร.ชอร.ฯ ได้น ำ
หลักฐำนในกำรจัดกิจกรรมรองรับประกอบโครงกำรฯ เช่น กำรจัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสำขบูชำ           
ใน ๑๒ พ.ค.๕๗ และกำรจัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอำสำฬหบูชำและเข้ำพรรษำ ใน ๑๐ ก.ค.๕๗ โดยเป็น
บันทึก รร.ชอร.ฯ ที่เป็นกำรระบุถึงกำรจัดพิธีและประชำสัมพันธ์ให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร 



๑๑๓ 
 

นขต.กพช.อร. ที่ไม่ติดรำชกำรเข้ำร่วมพิธี เท่ำนั้น ทั้งนี้เมื่อได้วิเครำะห์ถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรช่ำง...ธรรมไปได้ 
จะเห็นว่ำโครงกำรฯ ดังกล่ำวมุ่งเน้นทำงด้ำนกำรพัฒนำจิตและปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม     
ตำมหลักพุทธศำสนำให้แก่ นรช.อร. โดยตรง และไม่สะท้อนให้เห็นถึงควำมชัดเจนของผลกำรพัฒนำให้บรรลุ
ตำมปรัชญำ วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำบัน และ/หรือตำมจุดเน้น จุดเด่นของสถำนศึกษำ และไม่สะท้อนให้
เห็นถึงควำมเป็นตัวตนทำงกำรเป็นช่ำงของ นรช.อร. ทั้ง ๔ สำขำ คือ สำขำวิชำช่ำงต่อเรือ  สำขำวิชำกำรอู่เรือ 
สำขำวิชำช่ำงเครื่องกลโรงงำนเรือ และสำขำวิชำช่ำงไฟฟ้ำเรือ ที่ชัดเจนว่ำ นรช.อร. ได้มีกำรน ำควำมรู้ ทักษะ 
ควำมถนัดทำงด้ำนช่ำง ตำมที่ได้เรียนมำน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำน ตำมที่สถำนศึกษำได้ก ำหนดอัตลักษณ์ของ 
รร.ชอร.ฯ ไว้ว่ำ “สุภำพชน คนเชื่อมือ” โดยที่สถำนศึกษำได้ให้ค ำนิยำมไว้ว่ำ สุภำพชน คือ สถำบันที่มุ่งเน้น
สร้ำงบุคลำกรระดับอำชีวศึกษำเพ่ือปฏิบัติงำนในอู่เรือให้มีควำมสง่ำงำม เป็นมิตร และมีจิตอำสำ ฯลฯ ส่วนค ำว่ำ 
คนเชื่อมือ คือ สถำบันที่มุ่งเน้นสร้ำงบุคลำกรระดับอำชีวศึกษำเพ่ือปฏิบัติงำน ในอู่เรือให้คิดเป็นจริง ใช้เป็นจริง 
และท ำเป็นจริง ที่ชัดเจนอย่ำงใด ทำงผู้ตรวจประเมินฯ จึงได้ข้อสรุปที่แสดงผลกำรด ำ เนินกำรตำมเกณฑ์
พิจำรณำ ของโครงกำรช่ำง...ธรรมไปได้ จ ำนวน ๐ ข้อ  จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
  (๓)  มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และหรือ
ตำมจุดเน้นและจุดเด่นของสถำบัน พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ      
ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๑ เท่ำกับ ๐ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๐ ข้อ 
 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๐ 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์เรื่องที่ ๒ โครงการกิน อยู่ รู้ กับครูชาวบ้าน (กำรท ำบ้ำนดิน) 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำนในรำยงำนกำรประเมินตนเองของ รร.ชอร.ฯ ไม่พบข้อมูล
กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเมื่อศึกษำข้อมูลจำกแผ่นบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
รร.ชอร.ฯ พบว่ำ ในแผ่นบันทึกข้อมูล ได้มีกำรกล่ำวถึงผลกำรด ำเนินงำนของตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ โดยได้เลือก
โครงกำรกิน อยู่ รู้ กับครูชำวบ้ำน (กำรท ำบ้ำนดิน) ตอบสนองตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องที่ ๒ และจำกกำร
ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงจำกแฟ้มเอกสำรตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ พบว่ำไม่มีหลักฐำนอ้ำงอิงผลกำร
ด ำเนินงำนส ำหรับใช้รับกำรตรวจประเมินฯ และจำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบในกำรรับตรวจประเมินฯ 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ได้รับค ำตอบไม่ชัดเจนถึงกำรมีหลักฐำนที่จะน ำมำแสดงให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนแต่อย่ำงใด 
แต่ทำงสถำนศึกษำ โดย น.ท.หญิง พรทิพย์ เฑียรกุล รอง ผอ.รร.ชอร.ฯ ได้น ำหลักฐำนอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำรกิน อยู่ รู้ กับครูชำวบ้ำน ซึ่งเป็นกำรจัดให้ นรช.อร. เข้ำค่ำยฝึกกิจกรรมเพ่ือพัฒนำตนเองและ
บ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ ค่ำยเพชรวำรินทร์ อ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี โดย นรช.อร. ได้ฟังบรรยำย ชมกำรสำธิต 



๑๑๔ 
 

กำรท ำบ้ำนดิน และฝึกปฏิบัติฯ น ำมำให้ผู้ตรวจประเมินฯ ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรเข้ำประเมิน เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๘          
ซึ่งผู้ตรวจประเมินฯ ได้ศึกษำจำกเอกสำรอ้ำงอิงกำรด ำเนินงำนของโครงกำรกิน อยู่ รู้ กับครูชำวบ้ำน          
(กำรท ำบ้ำนดิน) แล้วนั้น พบว่ำ โครงกำรกิน อยู่ รู้ กับครูชำวบ้ำน ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี       
รร.ชอร.ฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกประธำนคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำ และ จก.กพช.อร. 
เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๗ โดยที่โครงกำรกิน อยู่ รู้ กับครูชำวบ้ำน มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทักษะ
ทำงด้ำนช่ำงและควำมมีจิตอำสำของ นรช.อร. ทุกกลุ่มสำขำวิชำให้สูงขึ้น ๒) ส่งเสริมให้ นรช.อร. เกิดกำร
เรียนรู้ตำมธรรมชำติและควำมถนัดของตนเอง โดยไม่มีระบบและแบบแผน และ ๓) สร้ำงกำรรับรู้ของภำค
ประชำสังคมที่มีต่ออัตลักษณ์ของ รร.ชอร.ฯ ให้เพ่ิมข้ึน และเมื่อตรวจสอบจำกบันทึก รร.ชอร.ฯ ลง ๒๓ ก.ค.๕๗ 
เรื่อง ขออนุมัติให้ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๑ - ๒ และข้ำรำชกำรก ำกับดูแลและเดินทำงไปเข้ำค่ำย โดยมีกิจกรรม น ำ นรช.อร. 
ไปเข้ำค่ำยฝึกกิจกรรมเพ่ือพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ ค่ำยเพชรวำรินทร์ อ.ท่ำยำง        
จว.เพชรบุรี ใน ๑๘ - ๑๙ ส.ค.๕๗  โดยกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำตำมตัวบ่งชี้เกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยนอกรอบสี่ ของ สปท. และ สมศ. 
ด้ำนคุณภำพศิษย์ ตัวบ่งขี้ที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ มีน้ ำใจไมตรี มีจิตอำสำ ผ่ำนกำรท ำงำน
ท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้เรียนรู้โครงกำรในพระรำชด ำริ ทรัพยำกรธรรมชำติ ระบบนิเวศทำงทะเล 
ทำงบก ทำงน้ ำ และเมื่อศึกษำรำยละเอียดจำกเอกสำร โครงกำรบ้ำนดิน พบว่ำ โครงกำรบ้ำนดิน มีวัตถุประสงค์     
๑) เป็นที่อยู่อำศัยได้อย่ำงถำวร สำมำรถสร้ำงขึ้นมำได้  ๒) ใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่  ๓) น ำควำมรู้ทำงด้ำนช่ำงที่ได้
ศึกษำมำใช้ให้เกิดประโยชน์ และ ๔) วัตถุดิบหลักท ำมำจำกดินเหนียวไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เมื่อผู้ตรวจ
ประเมินฯ ได้วิเครำะห์ถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรกิน อยู่ รู้ กับครูชำวบ้ำน วัตถุประสงค์จำกกำรขออนุมัติให้ 
นรช.อร. ชั้นปีที่ ๑ - ๒ และข้ำรำชกำรก ำกับดูแลและเดินทำงไปเข้ำค่ำย โดยจัดกิจกรรมน ำ นรช.อร. ไปเข้ำ    
ค่ำยฝึกกิจกรรมเพ่ือพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเป็นกำรให้ นรช.อร. ได้ฟังบรรยำย ชมกำรสำธิต 
และฝึกปฏิบัติถึงกำรท ำบ้ำนดิน และวัตถุประสงค์จำกโครงกำรบ้ำนดิน  จะเห็นว่ำวัตถุประสงค์ทั้ ง                 
๓ วัตถุประสงค์ดังที่กล่ำวข้ำงต้นมิได้มีควำมสอดคล้องซึ่งกันและกัน และเมื่อพิจำรณำถึงวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมโครงกำรบ้ำนดิน ดังกล่ำวจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี ด ำรงชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำ มีน้ ำใจไมตรี มีจิตอำสำ 
ผ่ำนกำรท ำงำนท ำกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ได้เรียนรู้โครงกำรในพระรำชด ำริ ทรัพยำกรธรรมชำติ 
ระบบนิเวศทำงทะเล ทำงบก ทำงน้ ำ เป็นหลัก ซึ่งยังไม่มีควำมชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่ำ นรช.อร. ได้มีกำรน ำ
ควำมรู้ ทักษะ ควำมถนัดในกำรเป็นช่ำงของตนเอง (คือ ช่ำงต่อเรือ  ช่ำงกำรอู่  ช่ำงเครื่องกลโรงงำนเรือ และ
ช่ำงไฟฟ้ำเรือ) ตำมที่ได้เรียนมำ น ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่ำงใด เพียงแต่เป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ทำงสำขำ      
ที่ เรียนมำเพ่ือพัฒนำตนเอง ด้วยกำรฝึกปฏิบัติงำนโครงสร้ำงหลังคำประตู หน้ำต่ำง (เหล็กหรือไม้ )              
ฝึกปฏิบัติกำรเสริมควำมแข็งแรงภำยในด้วยเหล็ก และฝึกปฏิบัติโครงสร้ำงบ้ำนดิน ผสมทรำย แกลบ เทลงใน
แบบไม้ ซึ่งยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงควำมชัดเจนของผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ วัตถุประสงค์ของกำร
จัดตั้งสถำบัน และ/หรือตำมจุดเน้น จุดเด่นของสถำนศึกษำ และไม่สะท้อนให้เห็นถึงควำมเป็นตัวตนทำงกำร
เป็นช่ำงของ นรช.อร. ทั้ง ๔ สำขำ คือ สำขำช่ำงต่อเรือ  สำขำช่ำงกำรอู่ สำขำช่ำงเครื่องกลโรงงำนเรือ และ
สำขำช่ำงไฟฟ้ำเรือ ที่ชัดเจนว่ำ นรช.อร. ได้มีกำรน ำควำมรู้หรือทักษะของกำรเป็นช่ำง ตำมท่ีได้เรียนมำน ำไปใช้
ในกำรด ำเนินงำน ตำมที่สถำนศึกษำได้ก ำหนดอัตลักษณ์ของ รร.ชอร.ฯ ไว้ว่ำ “สุภำพชน คนเชื่อมือ” โดยที่
สถำนศึกษำได้ให้ค ำนิยำมไว้ว่ำ สุภำพชน คือ สถำบันที่มุ่งเน้นสร้ำงบุคลำกรระดับอำชีวศึกษำเพ่ือปฏิบัติงำนใน
อู่เรือให้มีควำมสง่ำงำม เป็นมิตร และมี จิตอำสำ ฯลฯ ส่วนค ำว่ำ คนเชื่อมือ คือ สถำบันที่มุ่งเน้นสร้ำงบุคลำกร
ระดับอำชีวศึกษำเพ่ือปฏิบัติงำนในอู่เรือให้คิดเป็นจริง ใช้เป็นจริง และท ำเป็นจริง ที่ชัดเจนอย่ำงใด ทำงผู้ตรวจ
ประเมินจึงได้ข้อสรุปที่แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำของโครงกำรกิน อยู่ รู้ กับครูชำวบ้ำน      
(กำรท ำบ้ำนดิน) จ ำนวน ๐ ข้อ  จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้   



๑๑๕ 
 

  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA  เมื่อผู้ตรวจประเมินฯ พิจำรณำตำมเอกสำรผลกำร
ด ำเนินงำนโครงกำรกิน อยู่ รู้ กับครูชำวบ้ำน (กำรท ำบ้ำนดิน) จึงอนุโลมให้ได้ว่ำ รร.ชอร.ฯ มีขั้นตอนในกำร
ด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
  กำรวำงแผน (P) พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้บรรจุโครงกำรกิน อยู่ รู้ กับครูชำวบ้ำน ไว้ในแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี  รร.ชอร.ฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกประธำนคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำ และ 
จก.กพช.อร. เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๗  และได้ขออนุมัติให้ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๑ - ๒ และข้ำรำชกำรก ำกับดูแลเดินทำงไป
เข้ำค่ำยฝึกกิจกรรมเพ่ือพัฒนำตนเองและบ ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ที่ค่ำยเพชรวำรินทร์ อ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี     
(กำรท ำบ้ำนดิน) เมื่อ ๒๓ ก.ค.๕๗ 
  กำรด ำเนินงำน (D) พบว่ำ ได้ให้ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๑ - ๒ และข้ำรำชกำรก ำกับดูแลเดินทำงไปเข้ำค่ำย
ฝึกกิจกรรมฯ ใน ๑๘ - ๒๐ ส.ค.๕๗ ที่ค่ำยเพชรวำรินทร์ อ.ท่ำยำง จว.เพชรบุรี ตำมท่ีได้รับอนุมัต ิ
  กำรประเมินผล (C) ไม่มีข้อมูลสนับสนุนว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้จัดให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อ
โครงกำรกิน อยู่ รู้ กับครูชำวบ้ำน (กำรท ำบ้ำนดิน)     
  ส่วนกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ว่ำได้มีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกผล
ประเมินกำรจัดโครงกำรกำรกิน อยู่ รู้ กับครูชำวบ้ำน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำปรับปรุงพัฒนำในกำรจัด
โครงกำรฯ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ อย่ำงไร  
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
  (๓)  มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และหรือ
ตำมจุดเน้นและจุดเด่นของสถำบัน พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ     
ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๒ เท่ำกับ ๐ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๐ ข้อ 
 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๐ 

 

 

 

 

 
 

 



๑๑๖ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓  ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A)*(B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๑. อัตลักษณ์เรื่องที่ ๑  
    โครงการช่าง...ธรรมไปได้ 

๕   ๐ ใน 
๕ ข้อ 

 ๐ ๐ 

๒. อัตลักษณ์เรื่องที่ ๒  
    โครงการ กิน อยู่ รู้ กับครูชาวบ้าน (ท ำบ้ำนดิน) 

๕   ๐ ใน 
๕ ข้อ 

 ๐ ๐ 

รวม ๑๐      ๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๐ 

ระดับคณุภำพ       ต้อง
ปรับปรุง 

 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
๑. ขำดควำมชัดเจนในกำรเลือกหรือจัดท ำโครงกำรสนับสนุน/ตอบสนองตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ที่สอดคล้อง 

กับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ 
 ๒. ไม่ได้จัดท ำแฟ้มเอกสำรอ้ำงอิงตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และไม่มีกำรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำรที่ตอบสนองตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และตรงกับที่ได้อ้ำงอิงไว้ใน
รำยงำนกำรประเมินตนเอง   

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ๑. ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่ก ำหนด และด ำเนินกำรโครงกำรให้ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA และจัดเก็บ
เอกสำรอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ในแฟ้มเอกสำรตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเองให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส ำหรับ
พร้อมรับกำรตรวจสอบและประเมิน 
 ๒. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนเอกลักษณ์ของสถำบัน โดยกำร
ลดอัตลักษณ์ จำก ๒ เรื่อง เป็น ๑ เรื่อง และเพ่ิมเอกลักษณ์ ๑ เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๗ 
 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ผลกำรชี้น ำ และ/หรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีแผนงำนกำรชี้น ำ หรืแก้ปัญหำในด้ำนที่ระบุ 
(๒)  กำรด ำเนินงำนตำมแผน 
(๓)  มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก 
(๔)  มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง 
(๕)  ได้รับประกำศนียบัตร/รำงวัล/กำรยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภำค 
(๖)  ได้รับประกำศนียบัตร/รำงวัล/กำรยกย่องระดับชำติ/นำนำชำติ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริมเรื่องที่ ๑  โครงการหลอมรวมเป็นหนึ่ง (เปลี่ยนจากโครงการอย่ามองแค่เห็น มองให้เป็นด้วย)  
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำนในรำยงำนกำรประเมินตนเองของ รร.ชอร.ฯ ไม่พบข้อมูล
กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม และเมื่อศึกษำข้อมูลจำกแผ่นบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง รร.ชอร.ฯ พบว่ำ ในแผ่นบันทึกข้อมูล ได้มีกำรกล่ำวถึงผลกำรด ำเนินงำนของตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
โดยได้เลือกโครงกำรอย่ำมองแค่เห็น มองให้เป็นด้วย ตอบสนองตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมเรื่องที่ ๑  และจำก
กำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงจำกแฟ้มเอกสำรตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม พบว่ำไม่มีหลักฐำนอ้ำงอิงผล
กำรด ำเนินงำนส ำหรับใช้รับกำรตรวจประเมินฯ และจำกกำรสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้มำตรกำร
ส่งเสริม ได้รับค ำตอบไม่ชัดเจนถึงกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนที่จะน ำมำแสดงให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนแต่อย่ำงใด 
แต่ทำงสถำนศึกษำ โดย น.ท.หญิง พรทิพย์  เฑียรกุล รอง ผอ.รร.ชอร.ฯ ได้ขอเปลี่ยนโครงกำรอย่ำมองแค่เห็น 
มองให้เป็นด้วย เป็นโครงกำรหลอมรวมเป็นหนึ่ง  โดยได้น ำหลักฐำนอ้ำงอิงน ำมำให้ผู้ตรวจประเมินฯ ภำยหลัง
จำกเสร็จสิ้นกำรเข้ำประเมิน เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๘ ซึ่งผู้ตรวจประเมินฯ ได้ศึกษำจำกเอกสำรอ้ำงอิงกำรด ำเนินงำน
ของโครงกำรหลอมรวมเป็นหนึ่ง แล้วนั้น พบว่ำ โครงกำรหลอมรวมเป็นหนึ่ง มีวัตถุประสงค์  ๑) เพ่ือให้     
นรช.อร. สำมำรถน ำควำมรู้รำยวิชำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพไปใช้ในประสบกำรณ์จริง ๒) เพ่ือยกระดับคุณธรรม 
จริยธรรมของ นรช.อร. ให้มีวิธีกำรคิดและวิธีกำรมองโลกที่ถูกต้อง เหมำะสม  ๓) นรช.อร. มีจิตส ำนึกและ 
สร้ำงควำมรู้สึกร่วมรับผิดชอบในกำรแก้ปัญหำสังคม  ๔) นรช.อร. มีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำถึงกิจกรรมทำง
ศำสนำโดยตรง และ  ๕) รร.ชอร.ฯ มีระบบพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และระบบดูแลพฤติกรรม นรช.อร. ที่มี
ประสิทธิภำพ ซึ่งโครงกำรหลอมรวมเป็นหนึ่ง มิได้ปรำกฏในแผนงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ที่ผ่ำน
คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำของ รร.ชอร.ฯ เห็นชอบ แต่สถำนศึกษำได้มีกำรจัดกิจกรรม จ ำนวน  ๓ กิจกรรม 
(ตำมเอกสำรอ้ำงอิง) ได้แก่ ๑) จัดกิจกรรมน ำ นรช.อร. ไปบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ ณ วัดวิเศษกำร        
เขตบำงกอกน้อย และวัดเครือวัลย์ เขตบำงกอกใหญ่ กทม. ใน ๒๒ ธ.ค.๕๗ โดยกำรท ำควำมสะอำดบริเวณวัด
โดยรอบ และตั้งหน่วยรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำ และบริกำรซ่อมท ำเก้ำอ้ี โต๊ะ ฯลฯ ที่ช ำรุด ตำมบันทึก รร.ชอร.ฯ 
ลง ๑๕ ธ.ค.๕๗ เรื่อง ขออนุมัติให้ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ไปบริกำรและวิชำชีพ  ๒) จัดกิจกรรมน ำ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๓  
ไปบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพร่วมกับ ร.ร.จิตรลดำ (สำขำวิชำชีพ) และวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค) ณ ชุมชน



๑๑๘ 
 

วัดหงส์รัตนำรำม เขตบำงกอกใหญ่ กทม. ใน ๒๒ ม.ค.๕๘ ตำมบันทึก รร.ชอร.ฯ ลง ๑๗ ม.ค.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติให้ 
นรช.อร. ชั้นปีที่ ๓ และข้ำรำชกำรก ำกับดูแลไปบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพร่วมกับ ร.ร.จิตรลดำ (สำขำวิชำชีพ) 
และวิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค)  และ ๓) จัดกิจกรรมน ำ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๑ - ๓ ไปบริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ โดย นรช.อร. ชั้นปีที่ ๑ ไปบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ ณ วัดถ้ ำเขำประทุน กิ่ง อ.เขำชะเมำ      
จว.ระยอง ใน ๓๑ มี.ค. - ๑ เม.ย.๕๘ และวัดสมำนรัตนำรำม อ.เมือง จว.ฉะเชิงเทรำ ใน ๒ เม.ย.๕๘  และน ำ 
นรช.อร. ชั้นปีที่ ๒ ไปบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ ณ ที่พักส ำนักสงฆ์บ้ำนทุ่งเหียง อ.พนัสนิคม จว.ชลบุรี         
ใน ๓๑ มี.ค. - ๑ เม.ย.๕๘ และวัดเขำถ้ ำ อ.บ้ำนบึง จว.ชลบุรี ใน ๒ เม.ย.๕๘  ส่วนกำรน ำ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๓   
เป็นกำรน ำนักเรียนไปเข้ำค่ำยปัจฉิมนิเทศ ณ วัดสันติธรรมำรำม อ.สังขละบุรี จว.กำญจนบุรี ระหว่ำง ๗ - ๙ 
เม.ย.๕๘ เท่ำนั้น ตำมบันทึก รร.ชอร.ฯ ลง ๒๔ มี.ค.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติให้ นรช.อร. ชั้นปีที่ ๑ - ๓ เดินทำงไป
บริกำรและวิชำชีพ และเข้ำค่ำยปัจฉิมนิเทศ  เมื่อพิจำรณำเอกสำรที่น ำมำให้ผู้ตรวจประเมินฯ แล้วนั้น ผู้ตรวจ
ประเมินฯ จึงได้ข้อสรุปที่ผลกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำของโครงกำรหลอมรวมเป็นหนึ่ง ได้จ ำนวน ๒ ข้อ 
จำกจ ำนวนทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้   
  (๑)  มีแผนงำนกำรชี้น ำ หรือแก้ปัญหำในด้ำนที่ระบุ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ว่ำสถำนศึกษำได้มีกำร
ก ำหนดแผนงำนกำรชี้น ำ หรือแก้ปัญหำในประเด็นใด และผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ
หรือไม่ เมื่อใด 
  (๒)  กำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.ชอร.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม น ำ นรช.อร. ไปบริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ จ ำนวน ๓ กิจกรรม โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยข้ำรำชกำร ครู และ นรช.อร. ตำมที่ได้รับ
อนุมัต ิ
  (๓)   มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ กำรจัด
โครงกำรหลอมรวมเป็นหนึ่ง เป็นโครงกำรที่ให้ นรช.อร. สำมำรถน ำควำมรู้รำยวิชำด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพไปใช้
ในประสบกำรณ์จริง เพ่ือยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของ นรช.อร. ให้มีวิธีกำรคิดและวิธีกำรมองโลกที่ถูกต้อง 
เหมำะสม มีจิตส ำนึกและสร้ำงควำมรู้สึกร่วมรับผิดชอบในกำรแก้ปัญหำสังคม มีประสบกำรณ์ในกำรเข้ำถึง
กิจกรรมทำงศำสนำโดยตรง และท ำให้สถำนศึกษำมีระบบพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และระบบดูแลพฤติกรรม 
นรช.อร. ที่มีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรออกไปให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ นับว่ำเป็นกำรเรียนรู้ เสริมทักษะ 
และสร้ำงประสบกำรณ์ทำงด้ำนช่ำงของ นรช.อร. ให้สูงขึ้น และเป็นกำรจัดกำรเรียนรู้และวัดผลประเมินตำม
สภำพจริงที่ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรหลอมรวมเป็นหนึ่ง สำมำรถท ำให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ซึ่งเป็นครู ข้ำรำชกำร นรช.อร. และนักเรียนฝึกงำนจำก ร.ร.จิตรลดำ (สำขำวิชำชีพ) และ
วิทยำลัยเทคโนโลยีสยำม (สยำมเทค) รวมทั้งประชำชำชนในชุมชน ได้มีส่วนร่วมที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน    
ในกำรพัฒนำชุมชนให้มีสภำพควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงนับได้ว่ำโครงกำรหลอมรวมเป็น เป็นโครงกำรที่สำมำรถ
ช่วยเหลือสังคม และเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก 
  (๔)  มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง พบว่ำ ไม่มี
ข้อมูลสนับสนุน 
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภำค  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๖)  ได้รับกำรยกย่องระดับชำติ/นำนำชำติ  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมเรื่องที่ ๑ เท่ำกับ ๒ คะแนน 
 
 
 
 



๑๑๙ 
 

 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๖ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๖ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๒ ข้อ 
(มีข้อ ๒ - ๓ ) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๒ 

ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริมเรื่องที่ ๒ โครงการก้าว...ตามพ่อ (เปลี่ยนจากโครงการสถานีประชาชน กับคนเรียนช่าง) 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำนในรำยงำนกำรประเมินตนเองของ รร.ชอร.ฯ ไม่พบข้อมูล
กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม และเมื่อศึกษำข้อมูลจำกแผ่นบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง รร.ชอร.ฯ พบว่ำ ในแผ่นบันทึกข้อมูลรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ ได้มีกำรกล่ำวถึงผล
กำรด ำเนินงำนของตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม โดยได้เลือกโครงกำรสถำนีประชำชน กับคนเรียนช่ำง ตอบสนอง
ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมเรื่องที่ ๒ และจำกกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนอ้ำงอิงจำกแฟ้มเอกสำรตัวบ่งชี้
มำตรกำรส่งเสริม พบว่ำไม่มีหลักฐำนอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับใช้รับกำรตรวจประเมินฯ และจำกกำร
สอบถำมเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ได้รับค ำตอบไม่ชัดเจนถึงกำรจัดเก็บเอกสำรหลักฐำน 
ที่จะน ำมำแสดงให้เห็นผลกำรด ำเนินงำนแต่อย่ำงใด แต่ทำงสถำนศึกษำ โดย น.ท.หญิง พรทิพย์ เฑียรกุล                 
รอง ผอ.รร.ชอร.ฯ ได้ขอเปลี่ยนโครงกำรสถำนีประชำชน กับคนเรียนช่ำง เป็น โครงกำรก้ำว...ตำมพ่อ  โดยได้น ำ
หลักฐำนอ้ำงอิงมำให้ผู้ตรวจประเมินฯ ภำยหลังจำกเสร็จสิ้นกำรเข้ำประเมิน เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๘ ซึ่งผู้ตรวจประเมินฯ 
ได้ศึกษำจำกเอกสำรอ้ำงอิงกำรด ำเนินงำนของโครงกำรก้ำว...ตำมพ่อ แล้วนั้น พบว่ำ โครงกำรก้ำว..ตำมพ่อ    
ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  รร.ชอร.ฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกประธำน
คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำ และ จก.กพช.อร. เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๗ โดยที่ โครงกำรก้ำว...ตำมพ่อ               
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมร่วมมือด ำเนินกำรตำมแนวทำงพระรำชด ำริ รวมถึง
กระตุ้นจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรมไทยให้กับ นรช.อร. 
เพ่ือที่จะสำมำรถน ำแนวพระรำชด ำริไปประยุกต์ใช้และขยำยผลสู่ชุมชน ซึ่งโครงกำรก้ำว...ตำมพ่อ ทำง รร.ชอร.ฯ 
ได้น ำหลักฐำนในกำรจัดกิจกรรม โดยกำรน ำ นรช.อร. ชั้นปีที่  ๑ เดินทำงไปเข้ำค่ำยเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ณ  ศูนย์ส่ งเสริมกสิกรรมไร้สำรพิษ อันเนื่ องมำจำกพระรำชด ำริ  อ.วังน้ ำเขียว                
จว.นครรำชสีมำ ระหว่ำง ๙ - ๑๑ มี.ค.๕๘  ตำมบันทึก รร.ชอร.ฯ ลง ๕ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติให้ นรช.อร.   
ชั้นปีที่ ๑ - ๓ เดินทำงไปเข้ำค่ำย  โดยกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว เพ่ือให้ นรช.อร. ได้ศึกษำเรียนรู้จำกห้องเรียน
ธรรมชำติ มีกำรท ำกิจกรรมนอกสถำนที่ที่หลำกหลำย รู้จักกำรบ ำเพ็ญประโยชน์กำรเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
และได้รับควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ “เศรษฐกิจพอเพียง” น ำมำประยุกต์ใช้กับกำรท ำกำรเกษตร กำรด ำรงชีวิต
ให้อยู่รอดได้อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งรณรงค์ให้รู้จักพ่ึงพำตนเอง โดยใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำน ที่เคยสืบทอดกันมำเพ่ือ
เน้นกำรท ำเกษตรที่ยั่งยืนบนผืนแผ่นดินไทย และเมื่อศึกษำรำยละเอียดจำกเอกสำร โครงกำรปลูกผัก พบว่ำ 
โครงกำรปลูกผัก มีวัตถุประสงค์   ๑) เพ่ือเรียนรู้โครงกำรตำมแนวพระรำชด ำริ เศรษฐกิจพอเพียง ๒) ให้ นรช.อร. 
รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์  ๓) เรียนรู้กำรพึ่งพำตัวเอง พอมี พออยู่ พอกิน ๔) เรียนรู้กำรรู้รักสำมัคคี และ 
๕) สร้ำงควำมสัมพันธ์กับชุมชน  ทั้งนี้เมื่อได้วิเครำะห์ถึงวัตถุประสงค์ของโครงกำรก้ำว...ตำมพ่อ จะเห็นว่ำ
วัตถุประสงค์ทั้ง ๓ วัตถุประสงค์ ดังที่กล่ำวข้ำงต้นมีควำมสอดคล้องซึ่งกันและกัน โดยมุ่งเน้นให้ นรช.อร. ได้มี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ “เศรษฐกิจพอเพียง” และน ำมำประยุกต์ใช้กับกำรท ำกำรเกษตร    



๑๒๐ 
 

กำรด ำรงชีวิตให้อยู่รอดได้อย่ำงยั่งยืน รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ รู้จักพ่ึงพำตนเอง พอมี พออยู่  พอกิน        
รู้รักสำมัคคี และมีควำมสัมพันธ์กับชุมชนโดยใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำน ซึ่งยังไม่มีควำมชัดเจนที่แสดงให้เห็นว่ำ นรช.
อร. ได้มีกำรน ำควำมรู้ ทักษะ ควำมถนัดในกำรเป็นช่ำงของตนเอง และหรือกำรน ำควำมรู้ตำมที่ได้เรียนมำ 
น ำไปให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ในด้ำนใด เพียงแต่เป็นกำรเพ่ิมพูน
ควำมรู้เข้ำใจ เกี่ยวกับทฤษฎีใหม่ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิตให้อยู่รอดได้ด้วย
กำรพ่ึงพำตนเอง ให้แก่ นรช.อร. เท่ำนั้น ซึ่งทำงผู้ตรวจประเมินฯ จึงได้ข้อสรุปที่แสดงผลกำรด ำเนินกำรตำม
เกณฑ์พิจำรณำ ของโครงกำรก้ำว...ตำมพ่อ จ ำนวน ๐ ข้อ  จำกจ ำนวนทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนงำนกำรชี้น ำ หรืแก้ปัญหำในด้ำนที่ระบุ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  
  (๒)  กำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๓)  มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ ไม่มี
ข้อมูลสนับสนุน 
  (๔)  มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง  พบว่ำ ไม่มี
ข้อมูลสนับสนุน 
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภำค  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๖)  ได้รับกำรยกย่องระดับชำติ/นำนำชำติ  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมเรื่องที่ ๒ เท่ำกับ ๐ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๖ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๐ ข้อ 
 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๑. มำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๑  
     โครงการหลอมรวมเป็นหนึ่ง 

๕ - - ๒ ใน 
๖ ข้อ 

- ๒ ๑๐ 

๒. มำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๒  
    โครงการก้าว...ตามพ่อ 

๕ - - ๐ ใน 
๖ ข้อ 

- ๐ ๐ 

รวม ๑๐      ๑๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๑.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ต้อง
ปรับปรุง 

 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ๑. โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (ทั้งสองโครงกำร) ขำดกำรก ำหนดประเด็นชี้น ำในกำร
ชี้น ำ/ช่วยเหลือสังคม ที่ชัดเจน 
 ๒. ขำดควำมชัดเจนในกำรเลือกหรือจัดท ำโครงกำรสนับสนุน/ตอบสนองตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
 ๓. ไม่ได้จัดท ำแฟ้มเอกสำรอ้ำงอิงตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม และไม่มีกำรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงผลกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรที่ตอบสนองตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ให้สมบูรณ์ครบถ้วน และตรงกับที่ได้อ้ำงอิงไว้ใน
รำยงำนกำรประเมินตนเอง   

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
  ๑. ควรก ำหนดประเด็นกำรชี้น ำของทุกโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมให้ชัดเจน 
และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมนั้น ๆ และเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรมกำร
สถำนศึกษำ พร้อมทั้งบรรจุไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีให้ชัดเจน 
 ๒. ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร และด ำเนินกำร
โครงกำรให้ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA และจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรสนับสนุนตัว
บ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ในแฟ้มเอกสำรตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมให้สมบูรณ์ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยงำน
กำรประเมินตนเองให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส ำหรับพร้อมรับกำรตรวจสอบและประเมิน 
 ๓. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม        
แยกเป็น โครงกำรภำยในสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร (กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ) และโครงกำรภำยนอกสถำนศึกษำ 
๑ โครงกำร 
   
 
 

 
 
 



๑๒๒ 
 

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 
 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  
จุดเด่น   
 ๑. มีกำรยกระดับคุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ โดยน ำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำทดสอบทำงกำรศึกษำ
ระดับชำติด้ำนอำชีวศึกษำ (V-NET) 
 ๒. มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปีที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ทุกนำย 
 ๓. ผลงำนของครูประจ ำมีคุณค่ำเป็นที่ยอมรับ (คือ จักรยำนบ ำบัดน้ ำเสีย) โดยมีหน่วยงำนภำยนอก
น ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
 ๔. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญครบทุกรำยวิชำและมีกำรฝึกทักษะทำงวิชำชีพจริง 
 ๕. นรช.อร. มีคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำก  
จุดที่ควรพัฒนา  
 ๑. ยังไม่มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนของครูประจ ำ และ นรช.อร. ในแต่ละปีกำรศึกษำ 
 ๒. กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ ยังไม่เป็นไปตำมวงจรคุณภำพ PDCA  
 ๓. กำรจัดเก็บเอกสำรของแต่ละตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๓ฯ ยังไม่ครบถ้วน 
 ๔. ครูที่ออกไปบริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก ยังไม่มีกำรรำยงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ 
มำปรับใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
 ๕. ยังไม่มีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศของ รร.ชอร.ฯ 
 ๖. ยังไม่มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 ๗. ยังไม่มีมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบข้อมูล ไม่มีกำรลงโปรแกรมป้องกันไวรัสและระบบ
ป้องกัน ไม่มีระบบ Proxy Server ในกำรก ำหนดรหัสผ่ำนในกำรเข้ำใช้งำนระบบ Internet ภำยนอก 
 ๘. ไม่มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี จึงท ำให้       
ไม่ทรำบประสิทธิภำพผลกำรด ำเนินงำนที่แท้จริง 
 



๑๒๓ 
 

 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  
 ๒๒. ขำดกำรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงในแต่ละมำตรฐำน ให้มีควำมสมบูรณ์ 
 ๒๓. ขำดควำมชัดเจนในกำรเลือกหรือจัดท ำโครงกำรสนับสนุน/ตอบสนองตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ 
 ๒๔. ไม่ได้จัดท ำแฟ้มเอกสำรอ้ำงอิงตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์ และไม่มีกำรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงผลกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรที่ตอบสนองตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ทั้งสองโครงกำร ตำมที่ได้อ้ำงอิงไว้ในรำยงำนกำร 
ประเมินตนเอง 
 ๒๕. โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (ทั้งสองโครงกำร) ขำดกำรก ำหนดประเด็นชี้น ำในกำร
ชี้น ำ/ช่วยเหลือสังคม ที่ชัดเจน 
 ๒๖. ขำดควำมชัดเจนในกำรเลือกหรือจัดท ำโครงกำรสนับสนุน/ตอบสนองตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
 ๒๗. ไม่ได้จัดท ำแฟ้มเอกสำรอ้ำงอิงตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม และไม่มีกำรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงผลกำร
ด ำเนินงำนของโครงกำรที่ตอบสนองตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ตำมที่ได้อ้ำงอิงไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง   
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนของครูประจ ำ และ นรช.อร. ในแต่ละปีกำรศึกษำ โดยให้มีรำยละเอียด
ประกอบด้วยชื่อเจ้ำของผลงำน ประเภทของกำรตีพิมพ์เผยแพร่ แหล่งตีพิมพ์หรือเผยแพร่ หน่วยงำนที่รับรอง
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ ห้วงเวลำที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่และน ำไปใช้ประโยชน์ 

๒. ควรจัดท ำแผนงำนบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้ชัดเจน และด ำเนินกำรโครงกำรให้ครบตำมวงจร
คุณภำพ PDCA พร้อมกับรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินกำรทุกครั้ง 

๓. ควรจัดเก็บเอกสำรของแต่ละตัวบ่งชี้ในมำตรฐำนที่ ๓ฯ ให้ครบถ้วน  
๔. ครูที่ออกไปให้บริกำรแก่หน่วยงำนภำยนอก ควรรำยงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้รับ       

มำปรับใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนในสถำนศึกษำ 
๕. ควรมีกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรเข้ำใช้ระบบสำรสนเทศของ รร.ชอร.ฯ เพ่ือน ำมำใช้เป็นข้อมูลใน

กำรพัฒนำต่อไป 
๖. ควรมีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมิน

รอบสี่ ที่ สมศ. จะใช้วิธีกำรประเมินด้วยระบบออนไลน์ 



๑๒๔ 
 

๗. ควรมีกำรก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบข้อมูล โดยกำรลงโปรแกรมป้องกันไวรัส 
และน ำเครื่องคอมพิวเตอร์ไปติดตั้งระบบ Proxy Server ป้องกันกำรบุกรุกจำกภำยนอกในกำรใช้งำน Internet 
ภำยนอก 

๘. ควรมีกำรสรุปข้อมูลบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ให้ชัดเจน (เช่นเดียวกับกำรสรุป
ครูประจ ำที่ได้รับกำรพัฒนำ) ปัจจุบันมีเฉพำะลำยมือชื่อรวมของทุกหน่วยใน อร. ท ำให้ไม่ทรำบว่ำคือใคร          
ใน รร.ชอร.ฯ  

๙. หลังจำกที่คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประจ ำ           
ปีกำรศึกษำ ที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยแล้ว ควรเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีให้เป็น     
ลำยลักษณ์อักษร แล้วส ำเนำแจกจ่ำยให้ผู้เกี่ยวข้องอย่ำงทั่วถึง เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมตัวชี้วัดและ    
ค่ำเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

๑๐. ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบ (ผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี หรือผู้รับผิดชอบโครงกำร) รำยงำนและสรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
งำนประจ ำปี ให้ครบทุกโครงกำรและตัวชี้วัดที่ก ำหนด และเสนอให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ พิจำรณำ 
ทุกวงรอบ ๖ เดือน 

๑๑. ในรำยงำนกำรประชุมที่มีควำมส ำคัญ เช่น กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ของคณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ ควรมีเอกสำรแนบประกอบ
รำยงำนกำรประชุมด้วย  

๑๒. ควรมีกำรจัดประชุมร่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงข้อมูลในรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง โดยเฉพำะข้อมูลเชิงปริมำณ ต้องเป็นข้อมูลเดียวกันไม่ว่ำถูกอ้ำงอิง ณ ที่ใด เพ่ือเพ่ิมควำมรัดกุมและควำม
น่ำเชื่อถือของสถำนศึกษำ เช่น จ ำนวนครู จ ำนวนบุคลำกร จ ำนวนผู้เรียน จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวนกิจกรรม
พัฒนำผู้เรียน ผลประเมินผู้บริหำร และวันเวลำในรำยงำนกำรประชุม เป็นต้น (เช่น มำตรฐำนที่ ๔ฯ กำรพัฒนำครู  
ไม่มี แต่ไปปรำกฏข้อมูลอยู่ที่มำตรฐำนที่ ๒ฯ) 

๑๓. ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ควรแนบเอกสำรที่เป็นข้อมูลส ำคัญต้องใช้อ้ำงอิงย้อนหลัง ไว้ในผนวก
ท้ำยเล่ม เพ่ือยืนยันควำมถูกต้องของข้อมูล เช่น ข้อมูลงบประมำณ ข้อมูลครูประจ ำและกำรพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้/
ผลงำนนวัตกรรมฯ ที่ตีพิมพ์และน ำไปใช้ประโยชน์/ผลงำนบริกำรทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ข้อมูลบุคลำกร         
ผลประเมินตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ผลงำนผู้เรียน กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เป็นต้น  

๑๔. ควรมีกำรสื่อสำรและท ำควำมเข้ำใจร่วมกัน ตั้งแต่ผู้บริหำรระดับบนจนถึงผู้ปฏิบัติระดับล่ำง เพ่ือลด
ประเด็นควำมขัดแย้งและน ำพำองค์กรไปในทิศทำงเดียวกัน 

๑๕. นอกเหนือจำกกำรประเมินโครงกำร/กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนแล้ว ควรให้ผู้รับผิดชอบทุกโครงกำร    
สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนหลังสิ้นสุดโครงกำร/สิ้นปีกำรศึกษำ และควรเพ่ิมหัวข้อว่ำบรรลุตำมค่ำ
เป้ำหมำยของตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในโครงกำร/แผนงำนนั้นหรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้งสรุปปัญหำ ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน ำไปกำรพัฒนำครั้งต่อไป และเป็นกำรด ำเนินงำนให้ครบวงจรคุณภำพ PDCA 

๑๖. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ใน พ.ศ.๒๕๕๙ รร.ชอร.ฯ ควรมีกำรปรับปรุงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยเพ่ิมเติมโครงกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญ นอกเหนือจำกที่มีใน   
รอบสำม ดังต่อไปนี้ 

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



๑๒๕ 
 

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

๑๗. ควรปรับปรุงหลักสูตร นรช.อร. ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและสอดคล้องกับหลักสูตรระดับ
ประกำศนยีบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ของกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 

๑๘. ควรจัดอบรมเพ่ิมพูนควำมรู้ให้กับครู ด้ำนเทคนิคกำรสอนและกำรวัดประเมินผล 
๑๙. ควรมีกำรประเมินระบบกำรคัดเลือกผู้เรียน เพ่ือน ำผลไปวำงแผนพัฒนำปรับปรุงครั้งต่อไป 
๒๐. ควรมีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ 
๒๑. ควรมีกำรประเมินกำรใช้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ พร้อมทั้งวิเครำะห์และแปลผลกำรประเมิน 

เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงต่อไป 
๒๒. ควรตรวจสอบควำมถูกต้องของกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่อ้ำงอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ที่สัมพันธ์กันและ

สอดคล้องกับกิจกรรมในมำตรำฐำนที่ ๓ฯ 
๒๓. ควรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนให้ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA 
๒๔. ควรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม ให้เป็นรูปธรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
๒๕. กิจกรรมกำรฝึกภำคปฏิบัติ /ภำคสนำม/กำรดูงำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้ น ำ           

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

ให้ชัดเจน รวมทั้งต้องมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติประจ ำวัน 
๒๗. รำยงำนกำรประเมินตนเองของหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ควรจัดท ำให้ครบทุกหน่วยงำนย่อย 
๒๘. ควรมีกำรทบทวนแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำเป็นประจ ำทุกปี และในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี

ของสถำนศึกษำควรเพ่ิมเติมโครงกำร/กิจกรรมใหม่อันเนื่องมำจำกผลประเมินของ ยศ.ทร.  ของกองทัพ และ
ของ สมศ.   

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

ถึงส่วนที่ ๕ และผนวก ให้สัมพันธ์กับหลักฐำนที่ใช้อ้ำงอิง  และเพ่ิมเติมรำยกำรข้อมูลเอกสำรอ้ำงอิงที่เชื่อมโยงกับ
มำตรฐำนอ่ืนไว้ในตัวบ่งชี้นั้น ๆ ด้วย 

๓๑. ควรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงในแต่ละมำตรฐำน ให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ 
๓๒. ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร สอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำที่ก ำหนด และด ำเนินกำรโครงกำรให้ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA และจัดเก็บ
เอกสำรอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ ในแฟ้มเอกสำรตัว
บ่งชี้อัตลักษณ์ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
ส ำหรับพร้อมรับกำรตรวจสอบและประเมิน 

๓๓. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนเอกลักษณ์ของสถำบัน โดยกำร
ลดอัตลักษณ์ จำก ๒ เรื่อง เป็น ๑ เรื่อง และเพ่ิมเอกลักษณ์ ๑ เรื่อง 

๓๔. ควรก ำหนดประเด็นกำรชี้น ำของทุกโครงกำร/กิจกรรมสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมให้ชัดเจน 
และต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร/กิจกรรมนั้น ๆ และเสนอขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ พร้อมทั้งบรรจุไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีให้ชัดเจน 



๑๒๖ 
 

 ๓๕. ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร และด ำเนินกำร
โครงกำรให้ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA และจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรสนับสนุนตัว
บ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ในแฟ้มเอกสำรตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมให้สมบูรณ์ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยงำน
กำรประเมินตนเองให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส ำหรับพร้อมรับกำรตรวจสอบและประเมิน 
 ๓๖. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  
แยกเป็นโครงกำรภำยในสถำนศึกษำ ๑ โครงกำร (กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ) และโครงกำรภำยนอกสถำนศึกษำ 
๑ โครงกำร 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

๑. หลังจำกที่คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี
กำรศึกษำ ที่มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยแล้ว ควรเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีให้เป็น    
ลำยลักษณ์อักษร แล้วส ำเนำแจกจ่ำยให้ผู้เกี่ยวข้องอย่ำงทั่วถึง เพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติให้บรรลุตำมตัวชี้วัดและ 
ค่ำเป้ำหมำยทีก่ ำหนด 

๒. ควรก ำหนดผู้รับผิดชอบ (ผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปี หรือผู้รับผิดชอบโครงกำร) รำยงำนและสรุปผลกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด ในแผน
ปฏิบัติงำนประจ ำปี ให้ครบทุกโครงกำรและตัวชี้วัดที่ก ำหนด และเสนอให้คณะกรรมกำรสถำบันกำรศึกษำฯ 
พิจำรณำทุกวงรอบ ๖ เดือน 
 ๓. ควรมีกำรจัดประชุมร่วมกันตรวจสอบควำมถูกต้องและควำมเชื่อมโยงข้อมูลในรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง โดยเฉพำะข้อมูลเชิงปริมำณ ต้องเป็นข้อมูลเดียวกันไม่ว่ำถูกอ้ำงอิง ณ ที่ใด เพ่ือเพ่ิมควำมรัดกุมและ
ควำมน่ำเชื่อถือของสถำนศึกษำ เช่น จ ำนวนครู จ ำนวนบุคลำกร จ ำนวนผู้เรียน จ ำนวนงบประมำณ จ ำนวน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน ผลประเมินผู้บริหำร และวันเวลำในรำยงำนกำรประชุม เป็นต้น (เช่น มำตรฐำนที่ ๔ฯ  
กำรพัฒนำครู  ไม่มี แต่ไปปรำกฎข้อมูลอยู่ท่ี มำตรฐำนที ่๒ฯ) 
 ๔. ควรปรับปรุงหลักสูตร นรช.อร. ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและสอดคล้องกับหลักสูตรระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) ของกรมอำชีวศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร 
 ๕. ควรจัดท ำโครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำร
ส่งเสริม และโครงกำรส่งเสริมท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร และด ำเนินกำรโครงกำร   
ให้ครบตำมวงจรคุณภำพ PDCA และจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงผลกำรด ำเนินงำนของโครงกำรในแฟ้มเอกสำร     
ให้สมบูรณ์ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ส ำหรับพร้อมรับกำร
ตรวจและประเมิน 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ๑. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่ใน พ.ศ.๒๕๕๙ รร.ชอร.ฯ ควรมีกำรปรับปรุงแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี โดยเพ่ิมเติมโครงกำร/กิจกรรมที่ส ำคัญ นอกเหนือจำกที่มี    
ในรอบสำม 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 



๑๒๗ 
 

       - กำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพของครู/ครูทหำร 
 ๒. ควรเสนอปรับ โครงสร้ำงอัตรำก ำลั งพลของ รร.ชอร.ฯ ให้ สอดคล้องกับหลักสูตรระดับ
ประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.)  
        ๓. ควรบรรจุก ำลังพลในต ำแหน่งครูวิชำชีพให้ครบตำมอัตรำ  
.................................................... 

 


