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 คณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของ ทร. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ 
ประจ ำปี งป.๕๙ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.นวก.ศวก.พร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๕ - ๗  ม.ค.๕๙ ตำมมำตรฐำนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินในคู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ส ำหรับสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่    
ที่ได้รับอนุมัติเมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๕ ซึ่งมีจ ำนวน ๗ มำตรฐำน รวม ๔๙ ตัวบ่งชี้ บัดนี้ กำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยในฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะท ำงำนฯ จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยใน รร.นวก.ศวก.พร. รวมทั้งได้วิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำรพัฒนำ ส ำหรับให้ รร.นวก.ศวก.พร. ได้ใช้เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษำมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 
รร.นวก.ศวก.พร. ให้มีควำมยั่งยืนต่อไป 

 กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.นวก.ศวก.พร. ครั้งนี้  ได้รับควำมร่วมมือ     
เป็นอย่ำงดีจำกคณะผู้บริหำร ครู/อำจำรย์ และผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้         
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหำร ครูผู้สอน บุคลำกร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

 

                                         พล.ร.ท. 
                                                     (พิเชฐ  ตำนะเศรษฐ) 
                                  ประธำนอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำ 

                                    ของกองทัพเรือ ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ และ จก.ยศ.ทร.                                                                                                                                    
มี.ค.๕๙ 
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ควำมเห็นชอบของคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 
สถำนศึกษำของกองทัพเรือ ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ 

รร.นวก.ศวก.พร. 
(ระหว่ำง ๕ - ๗ ม.ค.๕๙) 

คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ ประจ าปี งป.๕๙ 

๑. พล.ร.ต. …………………...……………..…....................  รอง จก.ยศ.ทร./หัวหน้ำคณะท ำงำนฯ 
   (ช่อฉัตร   กระเทศ) 
๒. น.อ. ……………………………………….......................... รองหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ 
    (มำนิต   โกสีย์) 
๓. น.อ.หญิง ..……………………………......…................... คณะท ำงำนฯ 
    (ชมภู   พัฒนพงษ์) 
๔. น.อ.หญิง ............................................................... คณะท ำงำนฯ 
    (จิรำวรรณ   ธีรพงษ์พิศุทธ์) 
๕. น.ท. …………….........……………………...................... คณะท ำงำนฯ 

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

         (กฤตนัย   ทองดอนหัน  ) 
๗. น.ท.หญิง …………….........…………………….............. คณะท ำงำนฯ 

         (สุภำรัตน์   แก้วนุ้ย) 
๘. น.ท.หญิง …………….........…………………….............. คณะท ำงำนฯ/เลขำนุกำร 

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

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

๑๑. น.ต.หญิง .....…….......……………………...…............... คณะท ำงำนฯ 
    (ชุติมำ   พรหมเมศ) 

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

ผู้บริหารโรงเรียน 
 

 ว่ำที่ น.อ. ……………………………....………….............. ผอ.รร.นวก.ศวก.พร. 
    (ช ำนำญ   พัวรักษำ) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 โรงเรียนนำวิกเวชกิจ ศูนย์วิทยำกำร กรมแพทย์ทหำรเรือ (รร.นวก.ศวก.พร.) เป็นหน่วย    
ขึ้นตรงกับศูนย์วิทยำกำร พร. มีหน้ำที่ด ำเนินกำรฝึกและกำรศึกษำของนักเรียนจ่ำเหล่ำทหำรแพทย์ 
ตลอดจนจัดท ำต ำรำ คู่มือ เครื่องช่วยกำรฝึกและศึกษำที่เก่ียวกับกำรแพทย์ทหำรเรือ  

 รร.นวก.ฯ ได้พัฒนำหลักสูตรนักเรียนพยำบำลทหำรเรือ หลำยครั้ง เป็นหลักสูตร ๒ ปี เพ่ือให้
ทัดเทียมกับโรงเรียนแห่งอ่ืน โดยรับผู้จบกำรศึกษำชั้นมัธยมปีที่ ๖ สำยสำมัญ และได้ขยำยหลักสูตร
พยำบำลของโรงเรียนจ่ำพยำบำลเป็น ๓ ปี เรียนทฤษฎีในโรงเรียน ๒ ปี และฝึกประสบกำรณ์            
ในโรงพยำบำลของทหำรเรือ ๓ แห่ง เป็นเวลำ ๑ ปี จนปี พ.ศ.๒๕๐๗ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจ่ำพยำบำล   
เป็น “โรงเรียนพยำบำล กองกำรศึกษำ กรมแพทย์ทหำรเรือ” สังกัด กศษ.พร. แล้วได้พัฒนำหลักสูตร 
เป็น “หลักสูตรพยำบำลและอนำมัย พ.ศ.๒๕๑๗” เป็นหลักสูตร ๓ ปี รับผู้ส ำเร็จ ม.ศ.๓ เรียนใน
โรงเรียน ๓ ปีเต็ม พร้อมทั้งได้ปรับปรุงหลักสูตรเป็นระบบหน่วยกิต ใน พ.ศ.๒๕๒๐ และพัฒนำหลักสูตร
เป็น “หลักสูตรพยำบำลศำสตร์ระดับต้น พ.ศ.๒๕๒๖” เป็นหลักสูตร ๒ ปี รับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ม.ศ.๕ 
หรือ ม.๖ เป็นนักเรียนพยำบำลทั้งชำยและหญิง  โดยเริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๒๖      
เป็นต้นมำ จนถึง พ.ศ.๒๕๓๙  ได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรพยำบำลศำสตร์ระดับต้นให้เหมำะสมยิ่งขึ้น และ
เปลี่ยนชื่อเป็น “หลักสูตรประกำศนียบัตรพยำบำลศำสตร์ระดับต้น” (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๐) 
จนกระทั่ง ใน พ.ศ.๒๕๕๒ โรงเรียนพยำบำลได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจำกหลักสูตรประกำศนียบัตร
พยำบำลศำสตร์ระดับต้น เป็นหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน (ปวส.วฉ.) และ     
ใน พ.ศ.๒๕๕๓ เปลี่ยนชื่อสถำบันเป็นโรงเรียนนำวิกเวชกิจ สังกัดศูนย์วิทยำกำร กรมแพทย์ทหำรเรือ 
ตำมกำรจัดโครงสร้ำงใหม่ (อฉก.หมำยเลข ๓๔๐๐ พร.) และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๓ เป็นต้น 

ปัจจุบันในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ มีจ ำนวนบุคลำกร รวมทั้งสิ้น ๔๓ นำย แบ่งเป็น
นำยทหำรสัญญำบัตร ๒๐ นำย ทหำรประทวน ๑๕ นำย  และลูกจ้ำง/พนักงำนรำชกำร ๘ นำย โดยใน
จ ำนวนนี้ มีครูประจ ำ รวมอยู่ด้วย ๓๒ นำย ส่วน นรจ. มีจ ำนวน ๗๕ นำย จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๒๕,๕๗๙,๒๙๖.๕๒ บำท และมีงบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ
ทั้งหมด ๘,๔๕๙,๓๓๐.๕๒ บำท 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 

มำตรฐำน น้ ำหนัก 
ผลประเมินปี ๒๕๕๖ ผลประเมินปี ๒๕๕๗ 

คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี ย ผลการประเมิน 
๑  คุณภำพผูส ำเร็จกำรศึกษำ ๔๐ ๔.๒๐ ดี ๔.๖๐ ดีมำก 
๒  นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ๑๐ ๔.๘๐ ดีมำก ๔.๖๐ ดีมำก 
๓  กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ๒๐ ๔.๘๐ ดีมำก ๔.๘๐ ดีมำก 
๔  กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน ๔๐ ๔.๕๐ ดี ๔.๗๗ ดีมำก 
๕  กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ๔๕ ๔.๘๙ ดีมำก ๔.๘๙ ดีมำก 
๖  กำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ  ๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๕.๐๐ ดีมำก 
๗  กำรประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน ๓๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๕.๐๐ ดีมำก 
 ผลการประเมิน ม.๑ - ม.๗  ๑๙๕ ๔.๖๘ ดีมาก ๔.๘๐ ดีมาก 
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐ ๔.๐๐ ดี ๔.๐๐ ดี 
 ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ๑๐ ๔.๐๐ ดี ๔.๐๐ ดี 
 ผลการประเมินระดับสถาบัน ๒๑๕ ๔.๖๑ ดีมาก ๔.๗๓ ดีมาก 
จุดเด่น   
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๑  
 ๑. ผลกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพของ รร.นวก.ฯ มีกำรพัฒนำมำกขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ๒. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ทุกนำย 
 ๓. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำขำวิชำชีพเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับบรรจุ  
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๒  
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๓ 
 ครู/อำจำรย์ และบุคลำกร มีศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
แก่หน่วยงำนภำยนอก 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๔ 
  ๑. ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน และก ำกับติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๒. มีกำรจัดท ำทั้งแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จและเป้ำหมำยครบถ้วนทุกโครงกำร ส่งผลให้สถำนศึกษำมีกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน     
ในกำรบริหำรจัดกำรที่ชัดเจน  
 ๓. ครูได้รับกำรพัฒนำครบถ้วนอย่ำงท่ัวถึงและต่อเนื่อง ทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
 ๔. มีควำมพยำยำมที่จะน ำระบบ CMS (Content Management System : ระบบบริหำร
จัดกำรเนื้อหำของเว็บไซต์ ) หรือ Joomla โดยเขียนด้วยภำษำ html แล้วน ำข้อมูลต่ำง ๆ ขึ้นไว้         
บนเว็บไซต์ของ รร.นวก.ฯ โดยใช้เว็บส ำเร็จรูปในกำรจัดกำรเกี่ยวกับข้อมูลเกรดนักเรียน  คะแนน   
ควำมประพฤติของนักเรียน 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๕ 
 ๑.  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง      
ในสถำนกำรณ์จริง 
 ๒. มีอุปกรณ์กำรฝึกปฏิบัติที่ทันสมัย อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน และเพียงพอในกำรฝึกปฏิบัติ 
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 ๓. มีกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเป็นรูปแบบเดียวกัน  ประกอบด้วย  
เกณฑ์กำรประเมินผล สรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สรุปผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ
สรุปผลกำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ในชั้นเรียนแต่ละนำยในรำยวิชำนั้น ๆ  
 ๔. มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่หลำกหลำย 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๖  
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๗ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (ทั้งสองโครงกำร) เป็นโครงกำรที่ฝึกให้ นรจ. มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะ เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมสำขำอำชีพ แสดงควำมเป็นตัวตน
และสมรรถนะวิชำชีพของ นรจ. ที่แท้จริง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยใน และภำยนอก ทร.   
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด 
ทร. เป็นโครงกำรที่ เสริมสร้ำงให้ผู้ที่ ได้รับกำรอบรมได้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำร        
ปฐมพยำบำล สำมำรถให้กำรช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้นได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือช่วยรักษำชีวิตผู้ป่วยก่อน
น ำส่งโรงพยำบำลได้ทันเวลำ 
จุดที ควรพัฒนา   
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๑ 
 ไม่มี 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๒ 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย ของคร/ูอำจำรย์ประจ ำ มีจ ำนวนน้อย 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๓ 
 ไม่มี 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๔ 
 ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  ๒๕๕๗ มีหลำยโครงกำร/กิจกรรมที่ไม่ได้ด ำเนินกำร หรือ
ด ำเนินกำรแล้วไม่บรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด (ไม่ส ำเร็จจ ำนวน ๒๖ จำก ๗๒ โครงกำร ไม่บรรลุจ ำนวน 
๒๒ จำก ๑๑๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด) 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๕ 
 ไม่มีผลประเมินห้องคอมพิวเตอร์ 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๖ 
 ไม่มี 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๗ 
 ไม่มี 
 จุดที ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

  จุดที ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๑ 
  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๒ 
 ๑. ควรกระตุ้นให้ครู/อำจำรย์ประจ ำ มีแรงจูงใจในกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย 
ให้มีจ ำนวนมำกขึ้น เพ่ือกำรน ำไปตีพิมพ์/เผยแพร่และใช้ประโยชน์ (ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำ
ชิ้นงำนโดยหมุนเวียนให้ทั่วถึง) 
 ๒. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำ และผู้เรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ ให้มีรำยละเอียด         
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย รำยละเอียดกำรจัดท ำโครงงำน ผลงำน หรืองำนวิจัย ชื่อผลงำน ชื่อเจ้ำของ
ผลงำน รูปแบบกำรตีพิมพ์/เผยแพร่พร้อมห้วงเวลำ และกำรรับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์พร้อมห้วงเวลำ 
พร้อมทั้งแนบรำยละเอียดไว้ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ หรือใน SAR ด้วย 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๓ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๔ 
 ๑. เพ่ือลดภำระงำนและเตรียมกำรรองรับกำรประเมินคุณภำพรอบสี่ของ สมศ. ควรทบทวนและ
พิจำรณำปรับโครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติรำชกำรให้เหลือเฉพำะตัวชี้วัดที่ส ำคัญและจ ำเป็น        
ที่สำมำรถวัดประสิทธิภำพของผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงแท้จริง  เช่น ตัวชี้วัดประเมินทรัพยำกร
สนับสนุนกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน เป็นตัวชี้วัดประเมินทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ในภำพรวม        
แต่ยังคงให้มีรำยกำรประเมินที่ครอบคลุมทุกด้ำน ลดกิจกรรม/โครงกำรที่ไม่จ ำเป็นที่เป็นลักษณะของ
งำนประจ ำ เช่น กำรสอบควำมรู้ และควรน ำมำเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพรอบสี่ของ สมศ. มำใช้
ประกอบกำรพิจำรณำกำรก ำหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  เช่น กำรบริหำรจัดกำรควำม
เสี่ยงจ ำนวนครูและบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวนครูที่ปฏิบัติตำม
จรรยำบรรณวิชำชีพหรือกำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพหรือกำรประกวด
ห้องเรียน เป็นต้น  
 ๒. ในกรณีที่ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ควรระบุ
หน่วยนับให้ชัดเจน ว่ำจะวัดประเด็นใด หรือวัดควำมส ำเร็จในขอบเขตใด เพ่ือมิให้ผู้ปฏิบัติสับสนในกำร
จัดเก็บข้อมูลและรำยงำนผลด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เช่น  
  - ก ำหนดตัวชี้วัดของโครงกำรที่ ๑.๗ โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ นรจ. พรรค พศ. 
เหล่ำ พ. : ร้อยละค่ำเฉลี่ยคะแนน ALCPT หลังกำรอบรม มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนน ALCPT      
ก่อนกำรอบรม ≥ ๕ และรำยงำนผลว่ำ : คะแนนเฉลี่ยหลังกำรอบรม มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนน 
ALCPT ก่อนกำรอบรม = ๓.๓๘ ซึ่งไม่ชัดเจนว่ำ “ร้อยละค่ำเฉลี่ย” หมำยถึง จ ำนวนผู้เรียน หรือจ ำนวน
คะแนนผลกำรสอบใด (ได้ปรับแก้ไขให้ใหม่เป็น คะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ ALCPT หลังกำรอบรมสูงกว่ำ
คะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ ALCPT ก่อนกำรอบรม ≥ ร้อยละ ๕ ของคะแนนคะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ 
ALCPT ก่อนกำรอบรม) 
    - ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรที่  ๑.๕ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำ
เอกสำรประกอบกำรสอนหลักสูตร ปวส.วฉ. : จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เข้ำร่วมโครงกำร > ร้อยละ ๘๐ 
ของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมดแต่รำยงำนว่ำ มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่เข้ำร่วมโครงกำร ๓๐ นำย 
จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่ก ำหนด ๓๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งควำมหมำยของ “จ ำนวนครู/ 
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อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด” (๓๒ นำย) กับ “จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่ก ำหนด” (๓๐ นำย) มีควำมหมำย
แตกต่ำงกัน 
 - ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรที่ ๙.๙ โครงกำรโรงเรียนนำวิกเวชกิจเสริมสร้ำง
นักเรียนให้มีภำวะผู้น ำ : จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด 
แต่รำยงำนว่ำ มี นรจ. เข้ำร่วมโครงกำร ๓๕ นำย จำกจ ำนวน นรจ. ทั้งหมด ๓๕ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ ซึ่งมีจ ำนวน นรจ. ทั้งหมด ๗๕ นำย แต่ผู้รับผิดชอบต้องกำรหมำยถึงจ ำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒    
อย่ำงเดียว ที่มีจ ำนวน ๓๕ นำย  
 ๓. ควรแนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบผลกำรด ำเนินงำนในมำตรฐำนที่  ๔ฯ ด้วย 
นอกเหนือจำกใบปะหน้ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มี เช่น ต้นฉบับแบบประเมินต่ำง ๆ ผลกำรทดสอบ
ภำษำอังกฤษ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี (มีแต่ปก) และหลักฐำนประกอบกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำน
ตำมตัวชี้วัดในแต่ละโครงกำร เป็นต้น 
 ๔. ควรน ำโปรแกรมสำรสนเทศงำนกำรศึกษำ (eqanavy) ที่ ยศ.ทร.พัฒนำขึ้นจำกควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำต่ำง ๆ และจัดอบรมกำรใช้ โปรมแกรมฯ ให้เมื่อ ส.ค.๕๘ มำใช้ในกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลครู 
ฐำนข้อมูลนักเรียน และฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือเอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของ รร.นวก.ฯ 
 ๕. ควรจัดหำอุปกรณ์เก็บส ำรองข้อมูลแบบเครือข่ำย (NAS : Network Attached Storage)    
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่สำมำรถส่งไฟล์ แชร์ไฟล์ หรือส ำรองไฟล์ได้ในระบบอินทรำเน็ต โดยสำมำรถเปิดได้  
๒๔ ชั่วโมง และควรส ำรองข้อมูล (Backup) อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหำย และอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรแชร์ข้อมูล 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๕  
 ๑. ควรเผยแพร่แผนกำรสอน (โดยเฉพำะแผนกำรสอนหลักสูตรใหม่ที่ได้จัดท ำไว้แล้ว) ไว้ในเว็บไซต์ 
รร.นวก.ฯ เพ่ือประโยชน์ในกำรค้นคว้ำและอ้ำงอิงของ นรจ. คร ูและผู้ที่สนใจ 
  ๒. ควรเพ่ิมกำรประเมินห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้
ครอบคลุมทุกด้ำน รวมทั้งประเมินห้องสมุด รร.นวก.ฯ ในปีกำรศึกษำต่อไปด้วย 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๖ 
 ควรมีรูปภำพกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำน/กิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำ 
ประกอบในแฟ้มเอกสำรอ้ำงอิงของมำตรฐำนที่ ๖ฯ โดยระบุ วัน เดือน ปี สถำนที่ของกิจกรรมนั้น ๆ 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๗ 
 ควรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรอ้ำงอิงให้สอดคล้องกับข้อมูลใน SAR 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี  
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ควรกระตุ้นให้ครู/อำจำรย์ประจ ำ มีแรงจูงใจในกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย   
ให้มีจ ำนวนมำกขึ้น เพ่ือกำรน ำไปตีพิมพ์/เผยแพร่และใช้ประโยชน์ (ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำ
ชิ้นงำนโดยหมุนเวียนให้ทั่วถึง) 
 



ค - ๖ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       เนื่องจำกห้องคอมพิวเตอร์ของ รร.นวก.ฯ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและศักยภำพเพียงพอที่จะ
พัฒนำไปสู่ห้องเรียนอัจฉริยะ ควรขอรับกำรสนับสนุน พร. จัดหำโปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับจัดกำร
ห้องเรียน (Classroom Management) เพ่ือติดตั้งส ำหรับปรับให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
 

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


