
๑๒ 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตามข้อเสนอแนะของ 

ผลการประเมินที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
........................................ 

 จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต  ากว่าปริญญา ประจ าปี งป.๕๙ เมื อ ๕ - ๗ ม.ค.๕๙ พบว่า รร.นวก.ฯ 
ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินที ผ่านมาในรายงาน      
การประเมินตนเอง (SAR) จากรายงานผลประเมินคุณภาพภายในของ ยศ.ทร. ของกองทัพ และจากรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.ในรอบที ผ่านมา ดังนี้ 
ตารางการติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๖ - ๘ ม.ค.๕๘) 

     

๑. ควรวิเคราะห์หาสาเหตุที ท าให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามีผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพและ
คะแนนความประพฤติต  าลดลงอย่างต่อเนื อง 
พร้อมท้ังหามาตรการในการแก้ไข 

   สาเหตุที ท าให้ผู้ส าเร็จ
การศึกษามผีลสอบ
มาตรฐานวิชาชีพต  าลง
เนื องจากข้อสอบรวบ
ยอดหลักสูตร
ประกาศนียบตัร 
วิชาชีพช้ันสูงเวชกิจ
ฉุกเฉินของสถาบัน        
พระบรมราชชนก 
ส านักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข (สบช.)  
ส่วนมากเป็นข้อสอบ
แบบอัตนัย ซึ ง นรจ. 
ยังขาดประสบการณ์
ในการท าขอ้สอบ 
มาตรการการแกไ้ข 
คือ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ได้มีการจดั
อบรมให้ นรจ. ตระหนกั
ถึงผลการสอบ เพื อที จะ
ได้รับใบประกอบ
วิชาชีพจากภายนอก   

 

 

 
 



๑๓ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

 
 
 

 
 
 

  จัดทบทวนความรู้ 
ก่อนสอบ ฝึกให้ นรจ. 
ท า case study      
และฝึกการเขียน    
ในลักษณะบรรยาย
มากขึ้น 

 

๒. การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ควรประเมินผล
ให้ครอบคลุมทุกด้าน ท้ังด้านสมรรถนะทั วไป 
สมรรถนะทางทหาร และสมรรถนะวิชาชีพ 
ให้เป็นไปตามประกาศ ยศ.ทร. เรื อง 
มาตรฐานวิชาชีพของ นรจ. นดย. และ นรช.
อร. พ.ศ.๒๕๕๖  

   รร.นวก.ฯ ได้ใช้ผลการ
สอบรวบยอดหลักสูตร
ประกาศนียบตัรวิชา 
ชีพช้ันสูงเวชกิจฉุกเฉิน 
ของสถาบันพระบรม
ราชชนก ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และได้
เพิ มการทดสอบทาง 
ด้านสมรรถนะทาง
ทหาร ตามบันทึก 
รร.นวก.ฯ ที  - ลง  
๑๒ พ.ค.๕๘ เรื อง  
ขอรายงานผลการสอบ
สมรรถนะทางทหาร 
ของ นรจ. ช้ันปีที  ๒ 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๔ - ๒๖ ส.ค.๕๔) 

     

- ควรติดตามคุณภาพผู้ส าเรจ็การศึกษา ให้ทัน
วงรอบการประเมินคุณภาพภายในและ
ภายนอก รวมทั้งควรพัฒนาแบบประเมิน
ความพึ งพอใจให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
ปวส.วฉ. 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
มีการพัฒนาแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
โดยเพิ มในส่วนของ
ด้านความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ 
และ ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส าหรับ
การติดตามคณุภาพ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ไม่สามารถประเมินได้
ทันวงรอบการศึกษา 
เนื องจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาต้องไป
อบรมเพิ มเติมต่ออีก  
๔ เดือน 

 



๑๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผลประเมินของ สมศ.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๓๐ - ๓๑ ก.ค.๕๕) 

     

๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที สอบรวบยอด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเวชกิจ
ฉุกเฉินด้านวิชาการ สอบผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
ค่อนข้างน้อย จึงควรหามาตรการส่งเสริมให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านในระดับดีจ านวน
มากขึ้น 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
จัดทบทวนความรู้ก่อน
สอบ ฝึกให้ นรจ.ท า 
Case Study และฝึก
การเขียนในลักษณะ
บรรยายมากข้ึน จึงท า
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
สอบรวบยอดฯ และ
การทดสอบสมรรถนะ
ทางทหาร ผ่านเกณฑ์
ระดับดี มีจ านวน  
ร้อยละ ๘๐ จากเดมิ
ผ่านร้อยละ ๒๗.๕๙ 

 

๒. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที สอบรวบยอด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงเวชกิจ
ฉุกเฉินด้านวิชาชีพ สอบผ่านเกณฑ์ระดับดีขึ้นไป
ค่อนข้างน้อย จึงควรหามาตรการส่งเสริมให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาสอบผ่านในระดับดี 
ได้จ านวนมากข้ึน 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
จัดทบทวนความรู้ก่อน
สอบ ฝึกให้ นรจ.ท า 
Case Study และฝึก
การเขียนในลักษณะ
บรรยายมากข้ึน จึงท า
ให้ผู้ส าเร็จการศึกษา
สอบรวบยอดฯ และ
การทดสอบสมรรถนะ
ทางทหาร ผ่านเกณฑ์
ระดับดี มีจ านวน  
ร้อยละ ๘๐ จากเดมิ
ผ่านร้อยละ ๒๗.๕๙ 

 

๓. เพื อตอบสนองและรองรับการเปลี ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคม และเพื อเป็นการ
เตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียน
นาวิกเวชกิจ  ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์
ทหารเรือ ควรมุ่งสร้างเสริมคุณลักษณะและ
สมรรถนะที แข่งขันได้ พร้อมทั้งทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษให้แก่บัณฑิตด้วย 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้มี
การจัดท าโครงการวิจยั
ปรับปรุงหลักสตูร 
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง เวชกิจฉุกเฉิน เปน็
หลักสตูรประกาศนยีบตัร
วิชาชีพช้ันสูง  สาขา
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย ์ และเพิ มทักษะ
ในการฝึกปฏิบัติงานดา้น
เวชกิจ 

 

 



๑๕ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผลประเมินของ สมศ.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๓๐ - ๓๑ ก.ค.๕๕) 

     

    ฉุกเฉินของ นรจ. กับ
โรงพยาบาลภายนอก 
ทร. ได้แก่            
รพ. เจรญิกรุงประชารกัษ์     
รพ.สมุทรสาคร     
รพ.เลดิสิน และ 
รพ.วชิรพยาบาล   
เพื อสร้างเสริม
คุณลักษณะและ
สมรรถนะของ นรจ. 

 

๔. ควรพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียนให้มากขึ้น 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ไดด้ าเนินการพัฒนา 
การใช้ภาษาอังกฤษอยา่ง
เคร่งครัดและเป็นรูปธรรม 
และมมีาตรการส่งเสรมิ   
ต่าง ๆ  โดยการจัดโครงการ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษของ นรจ. 
ช้ันปีที  ๑  และ ช้ันปีที  ๒ 
เมื อ  ๙ มิ.ย.๕๗  -  
๑๓ ส.ค.๕๗  และ โครงการ
ฝึกใช้ทักษะการฟัง       
การพูด การอ่าน  และ    
การเขยีนภาษาอังกฤษ  
นอกสถานที  ของ นรจ. 
ช้ันปีที  ๒  เมื อ             
๒๘ ก.ค.๕๗                    
ณ  พระบรมมหาราชวังและ
วัดพระศรรีัตนศาสดาราม 
กทม. 

 

รวม ๗ ข้อ ๗ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   

 สรุป ในตัวบ่งชี้มาตรฐานที  ๑   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๗ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๗ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 
 



๑๖ 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีครูสร้าง
นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจัยการน าไปใช้
ประโยชน์ให้มากข้ึน 

    มีโครงการสรา้ง
แรงจูงใจฯ  
แต่ด าเนินการ 
ไมบ่รรลุเปา้หมาย 

ผลประเมินของ ยศ.ทร.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๖ - ๘ ม.ค.๕๘) 

     

๑. ควรจัดท าฐานข้อมูลผลงานครู/อาจารย์
ประจ า และผู้เรียนในแต่ละปีการศึกษา ให้มี
รายละ เอี ยดที ค รบ ถ้ วน  ป ระกอบด้ วย 
รายละเอียดการจัดท าโครงงาน ผลงาน หรือ
งานวิจั ย  ชื อผล งาน  ชื อ เจ้ าของผลงาน 
รูปแบบการตีพิมพ์/เผยแพร่พร้อมห้วงเวลา 
และการรับรองการน าไปใช้ประโยชน์พร้อม
ห้วงเวลา พร้อมทั้งแนบรายละเอียดไว้ท้าย
มาตรฐานที  ๒ฯ หรือใน SAR ด้วย 

   มีการรวบรวมข้อมลู
ผลงานของครู/
อาจารย์ประจ า ใน 
ปีการศึกษา ๒๕๕๔ - 
๒๕๕๕ และผลงาน
ของผู้เรียนตั้งแต ่
ปีการศึกษา ๒๕๕๓ - 
๒๕๕๗ แต่ยังขาด
รายละเอียดในส่วน
ของการตีพิมพ์/
เผยแพร่ และการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

 

๒. การน าข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน
แผนงานพัฒนานวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้ ไปพัฒนาหรือปรับปรุงแผนงานและ
การด าเนินงาน ควรอธิบายให้ชัดเจนว่า มีการ
น าข้อเสนอแนะไปพัฒนาหรือปรับปรุงอย่างไร
บ้าง พร้อมทั้ งรวบรวมเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบให้ครบถ้วน 

    ยังไม่มรีาย 
ละเอียดการน า
ข้อเสนอแนะ 
ไปปรับปรุง  
ที ชัดเจน 

๓. ควรกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการน า
ผลงานของครู/อาจารย์ประจ า ไปตีพิมพ์/
เผยแพร่ และการน าไปใช้ประโยชน์ ให้มีความ
ต่อเนื องทุกปีการศึกษา พร้อมทั้งรวบรวม
เอกสาร/หลักฐานการรับรองการน าไปใช้
ประโยชน์ที ชัดเจนให้ครบถ้วน 

 
 

   มีโครงการสรา้ง
แรงจูงใจฯ  
แต่ด าเนินการ 
ไมบ่รรลุเปา้หมาย 

 
 
 
 
 
 



๑๗ 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๔ - ๒๖ ส.ค.๕๔) 

     

๑. ควรด าเนินการจัดการความรู้เกี ยวกับการ
สร้างนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ และงานวิจัย 
ให้กับบุคลากรอย่างทั วถึงทั้งสถาบัน 

   มกีารแต่งตั้งคณะ 
กรรมการวิจัย พัฒนา 
และจัดความรู้ของ 
รร.นวก.ฯ และในปี
การศึกษา ๒๕๕๖  
มีการจัดบรรยายและ
สาธิต เรื อง โครงการ 
วิจัยหมวกทหารราบ 
ติดกล้องถ่ายทอด
สัญญาณภาพ และ
แนวทางการใช้กล้อง 
CCTV พร้อมส่ง
สัญญาณภาพให้เห็น
ภาพลักษณะปัจจุบัน 
โดยวิทยากรจาก 
สวพ.ทร. เพื อให ้
ความรู้แก่ครู/อาจารย์
ประจ า ใน ๒๙ ส.ค.๕๖ 

 

๒. ควรมีการแสวงหางบประมาณจากภายใน
และภายนอกสถาบัน เพื อสนับสนุนการผลิต
นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ และงานวิจัย 

   ได้รับ งป. สนับสนุน 
โครงการประกวดการ
สร้างนวัตกรรมฯ 
จ านวน ๒๖,๓๐๐ บาท 

 

๓. เสริมสร้างแรงจูงใจในการผลิตนวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ์ และงานวิจัยให้กับครู/อาจารย์ 

   มีโครงการสรา้ง
แรงจูงใจฯ ให้ครูสร้าง
นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ 
และงานวิจัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 

 

ผลประเมินของ สมศ.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๓๐ - ๓๑ ก.ค.๕๕) 

     

๑. ควรหามาตรการส่ งเสริม เงินทุน เพื อ
สนับสนุนให้นักเรียนท าสิ งประดิษฐ์อย่าง
เพียงพอ  

   ได้รับ งป. สนับสนุน 
โครงการประกวดการ
สร้างนวัตกรรมฯ 
จ านวน ๒๖,๓๐๐ บาท 

 

 
 
 
 



๑๘ 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. ควรจัดท าแผนพัฒนางานวิจัยอย่างเป็น
รูปธรรม  และควรมี การมอบหมายให้ มี
ผู้ติ ดตามงานวิจัยอย่ างชัด เจน  และควร
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเป็นแผน
หลักเฉพาะ เพื อหามาตรการส่งเสริมและ
ผลักดัน ให้ อาจารย์ท าวิจั ยมากขึ้น  อาท ิ     
การท าวิจัยร่วมกับบุคลากรภายนอกโรงเรียน
เช่น  โรงพ ยาบ าลสม เด็ จพ ระปิ่ น เกล้ า 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จัดประชุม
วิชาการด้านการวิจัยและเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นที ปรึกษาด้านการวิจัย 

   มีแผนงานพัฒนา
นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ 
และงานวิจัยของครู 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ 
และแผนงานพัฒนา
นวัตกรรมและการ
สร้างองค์ความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ มีโครงการ
สร้างแรงจูงใจให้ครู
สร้างนวัตกรรมฯ  
และในปีการศึกษา 
๒๕๕๕ มีการ
สนับสนุนให้ครูท าวิจัย
ร่วมกับบุคลากร/
หน่วยงานภายนอก
สถานศึกษา เช่น  
ม.เกษตรศาสตร์ วพร.ฯ 

 

๓ . ค วรก าห น ดน โยบ าย ใน การพั ฒ น า       
องค์ความรู้จากงานนวัตกรรม สิ งประดิษฐ์
งานวิจัยที สามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน ชุมชน และสังคม และส่งเสริมให้มี
การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ตามวัตถุประสงค์ที ระบุ  โดยมีการรับรอง    
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที เกี ยวข้อง 
และควรสนับสนุนฐานข้อมูลวิจัยและแหล่งทนุ
ในการวิจัย และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื อการน าไปใช้ประโยชน์ 

   มีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการวิจัยพัฒนา 
และจัดการความรู้ 
มีแผนงานพัฒนา
นวัตกรรมและการสร้าง
องค์ความรู้ และมีการ
น าผลงานของครู/
อาจารย์ไปเผยแพร่ใน
งานมหกรรมการ
จัดการความรู้ พร. 
ประจ าปี ๒๕๕๗ 
ใน ๒๗ มิ.ย.๕๗ 
และการประชุม
วิชาการ พร. ครั้งที  ๒๗ 
ใน ๔ ก.ย.๕๗ 

 

รวม ๑๐ ข้อ ๖ ข้อ ๑ ข้อ ๓ ข้อ   

 สรุป ในตัวบ่งชี้มาตรฐานที  ๒   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑๐ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๖ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๓ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ 
 



๑๙ 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๖ - ๘ ม.ค.๕๘) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๔ - ๒๖ ส.ค.๕๔) 

     

- ควรมีการจัดท าแผนงานการให้บริการ
วิชาการ/วิชาชีพ เพื อรองรับการให้บริการทาง
วิชาการ/วิชาชีพ ที สถาบันควรด าเนินการ 
เช่น การฝึกอบรมด้านเวชกิจฉุกเฉิน 

   จัดท าแผนบริการทาง
วิชาการไว้ในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ รร.นวก.ฯ  
มีทั้งหมด ๓ โครงการ 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๓๐ - ๓๑ ก.ค.๕๕) 

     

๑. ด าเนินการให้ต่อเนื องตามความต้องการ
ของโรงเรียนวัดกระจับพินิจในการอบรมฟื้นฟู
ให้ นั ก เรี ย น ที เค ย รั บ ก า ร อ บ ร ม แ ล้ ว 
(Refresher course) และเพิ มการอบรมให้ครู
และเจ้าหน้าที  

   จัดอบรมทบทวนให้กับ 
นร. ร.ร.วดักระจับพินิจ 
จ านวน ๓๐ คน โดยมี
ครูของ ร.ร.วัดกระจับ
พินิจเข้าร่วมด้วย ๑ คน 
ใน ๓๐ ม.ค.๕๖ 

 

๒. ยกระดับการบริการวิชาการและหรือ
วิชาชีพที ขยายผลไปสู่ระดับกองทัพ  เช่น
สถานศึกษากลุ่มอื นชมรมภริยาทหารเรือหรือ
ในระดับชาติเช่นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน  
เป็นต้น 
 

   ให้การสนับสนุนครู    
ไปเป็นวิทยากรให้กับ
สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน เมื อ ๒๒ - ๒๔  
ก.ย.๕๕ และ ๖ - ๘ 
ก.ย.๕๕  

 

๓. ด าเนินการให้ต่อเนื องโดยสร้างภาคีความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ส ถ าบั น ก า รแ พ ท ย์ ฉุ ก เฉิ น            
ซึ งจะเป็นองค์การก ากับมาตรฐานวิชาชีพเวช
กิจฉุกเฉินในอนาคต 

   ให้ นรจ.ช้ันปีที  ๒ ไดฝ้ึก
ตามแผนบรูณาการ
การแพทย์ฉุกเฉิน ร่วม 
กับสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน และผู้แทน 
จากสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน ได้ร่วมเป็น
คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื อสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
ร่วมกัน 

 

 
 



๒๐ 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๔. ควรวางแผนน าความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการหรือวิชาชีพมา
ด าเนินการวิจัย โดยมีการวางแผนระยะยาว   
๓ - ๕ ปี เพื อให้มีความต่อเนื องทั้ งกรอบ
แนวคิดวิจัยและผลต่อการเรียนการสอน 

   ได้จัดกจิกรรมการ   
บูรณาการการแพทย์
ฉุกเฉิน โดยน า นรจ.   
ไปฝึกปฏิบัติกับสถาบัน
ภายนอก เพื อให้ นรจ. 
ได้น าความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ พร้อมทั้งได้
น านวัตกรรมของ นรจ. 
ได้แก่ Super belt และ 
Repid spint  ไปทดลองใช้
และผา่นกระบวน 
การวิจัย จนเชื อมั นได้ว่า
สามารถน าไปใช้
ประโยชนไ์ด้จริง 

 

รวม ๕ ข้อ ๕ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   
 

 สรุป ในตัวบ่งชี้มาตรฐานที  ๓    มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๕ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๕ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

๑. ควรพัฒนาระบบการประเมินผ่านระบบ
สารสนเทศ เพื อความสะดวกถูกตอ้งรวดเร็ว 
และลดความสิ้นเปลื้อง โดยเพิ มความรัดกุม
ของระบบ เพื อเพิ มความน่าเชื อถือของผล
ประเมิน 

    ขาดบุคลากรที มี
ความรู้ความ  
สามารถด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลประเมินของ ยศ.ทร.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๖ - ๘ ม.ค.๕๘) 

     

๑. ในการประเมินตนเองของผู้บริหาร ควรใช้
แบบประเมินให้ครอบคลุมตามหลักธรรมา- 
ภิบาล (สามารถใช้แบบประเมินเดียวกับที ให้
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ช า ป ร ะ เมิ น ผู้ บ ริ ห า ร 
ป ระกอบ ด้ วย  ห ลั ก ป ระสิ ท ธิ ผ ล  ห ลั ก
ประสิทธิภาพ หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
โปร่งใส  หลักการตอบสนอง หลักภาระ
รับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักการกระจาย
อ านาจ หลักความเสมอภาค และหลักการ
มุ่งเน้นฉันทมติ รวมทั้งความสามารถและการ
ปฏิบัติ งานของผู้บริหารที ระบุ ไว้ ในคู่ มื อ
ประกันคุณภาพการศึกษา) 

   ผู้บริหารสูงสุดประเมิน
ตนเองโดยใช้แบบ
ประเมินตนเองตามหลัก
ธรรมาภิบาลครอบคลุม
ประเด็นการพิจารณา 
ทั้ง ๘ ข้อและในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ มผีล
การประเมิน เท่ากับ 
๔.๗๐ 

 

๒. ควรมีการทบทวนความเหมาะสมของ
ตัวช้ีวัดกับชื อโครงการ (ยกตัวอย่าง โครงการ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
ปวส .วฉ . : ตั ว ช้ี วัด จ านวนรายงานสรุป
แผนปฏิบัติ งานประจ าปีการศึกษา และ
จ านวนแผนปฏิบัติงานประจ าปีการศึกษา) 

   มีการปรับตัวช้ีวัดใหม่
เป็น ๑) ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าร่วมสัมมนา
ต่อจ านวนครู/อาจารย์
ประจ าทั้งหมด  
๒) ค่าเฉลี ยผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ต่อการจัดโครงการ  

 

๓. ควรให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการใน
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานสรุปผล
การด าเนินงานของโครงการให้สอดคล้องกับ
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที ก าหนด และสรุปว่า
บรรลุตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดในโครงการ 
นั้น ๆ หรือไม่ (ยกตัวอย่าง ตัวช้ีวัด : ร้อยละ
ของจ านวนนวัตกรรมฯ ของครูประจ าที น าไป
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ต่อจ านวนผลงานทั้งหมด 
สรุปผล : มีผลงาน ๒ ช้ิน ต่อครู ๓๒ นาย  
คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕) 

    มีการมอบหมายความ
รับผิดชอบในแต่ละ
โครงการ  เป็นผู้รายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน 
และมีการปรับตัวช้ีวัดให้
สอดคล้องกับการด าเนิน
โครงการ เช่น ร้อยละ
ของจ านวนนวัตกรรมฯ 
ของครู/อาจารย์ประจ าที 
น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 



๒๒ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

    ต่อจ านวนผลงานของ 
ครู/อาจารย์ประจ า
ทั้งหมด 

 

๔. ควรมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศและพัฒนาฐานข้อมลูที มีอยู่ ดังนี้   
   ๔ .๑  ควรพัฒนาฐานข้อมูล เพิ ม เติม ให้
ครอบคลุมทุกด้านในรูปของระบบสารสนเทศ 
และตรงกับความต้ อ งการของผู้ ใช้ งาน 
กล่าวคือ ฐานข้อมูลครู และฐานข้อมูล นรจ. 

   มีการปรับปรุง 
ฐานข้อมูลนักเรยีน 
โดยใช้โปรแกรมจมุล่า
php และ html      
ในระบบอินทราเนต็ 
เป็นเกรดและคะแนน
รายวิชา ฐานข้อมูลครู 
เป็นไฟล์ pdf  

 

   ๔.๒ ควรปรับปรุงข้อมูลในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ 
ข้อมูลบนเว็บไซต์ระบบสารสนเทศเพื อการ
บริหารจัดการเรียนการสอน และเว็บไซต์งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นข้อมูลที 
ทันสมัย เป็นปัจจุบัน และครบถ้วน ตามที  
รร.นวก.ฯ ได้เคยออกแบบระบบไว้แล้ว 

   มีการปรับปรุงข้อมูล
นักเรียน ใบผลการ
เรียน ช้ันปีที  ๑ และ 
๒ การตดัคะแนน
ความประพฤตคิร/ู
อาจารย์ที ได้รับการ
พัฒนา เป็นไฟล์ pdf 
upload ไว้บนเว็บ
ระบบสารสนเทศเพื อ
การบริหาร 

 

   ๔.๓ ควรน าข้อมูลที จัดเก็บไว้แล้ว มาใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในการเชื อมโยงกับตัวบ่งช้ี
ที เกี ยวข้องสัมพันธ์กัน เช่น ข้อมูลครู (เป็น 
word และ excel) ในตัวบ่งช้ีที  ๒.๒ตัวบ่งช้ีที  
๓.๓ ตัวบ่งช้ีที  ๔.๓ ตัวบ่งช้ีที  ๕.๒ - ๕.๓ และ 
๕.๗ ตัวบ่งช้ีที  ๖.๒ และข้อมูล นรจ. (เป็น 
excel) ในตัวบ่งช้ีที  ๑.๒ - ๑.๔ ตังบ่งช้ีที  ๕.๙ 
ตัวบ่งช้ีที  ๖.๔ - ๖.๕ พร้อมกับควรสรุปผล
การวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกัน 
ตัวบ่งช้ีนั้น ๆ เช่น การนับจ านวน การหาค่า
ร้อยละ 

    ไม่ได้ด าเนินการ
ข้อมูลจัดเกบ็
เป็นไฟล์ pdf  
จึงยังไม่สามารถ
ดึงมาใช้งานได ้

๔.๔ ควรมีการจัดหาอุปกรณ์เก็บส ารองข้อมูล
แบบเครือข่าย (NAS) และ backupข้อมูล
อย่างสม  าเสมอ เพื อป้องกันข้อมูลสูญหายและ
อ านวยความสะดวกในการแชร์ข้อมูล 

   ได้เสนอขออุปกรณ์
เก็บส ารองข้อมลูแบบ
เครือข่าย (NAS) ตาม
สายงานไปแล้ว แต่ยัง
ไม่ได้รับการอนุมัต ิ

 
 

  



๒๓ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

   ๔.๕ ควรมีการแต่งตั้ง จนท.รักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศของ รร.นวก.ฯ 
โดยตรง เพื อให้เป็นไปตามระเบียบ ทร.ว่าดว้ย
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
พ.ศ.๒๕๕๔ 

    แต่งตั้ง จนท.
ดูแลระบบ แต่ 
ไม่ได้ระบุหน้าที 
และมี จนท.
รักษาความ
ปลอดภัย 

   ๔.๖ ควรมีการตดิตั้งระบบพิสูจน์ตัวตน 
(Authentication) ในการเข้าใช้งานระบบ
อินเตอร์เนต็ภายนอกผ่านเครือข่ายเช่า และ
การจัดเก็บ log file การใช้งานให้เป็นไปตาม 
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ รวมทั้งควรมีการ
ก าหนดรหสัผ่าน ส าหรับการเขา้ถึงไฟล์ข้อมูล
บนไฟล์เซิร์ฟเวอร์ เพื อป้องกันมิใหผู้้ที ไม่
เกี ยวข้องคัดลอกข้อมูล  

    เนื องจากระบบ
เครือข่ายของ 
รร.นวก.ฯ ใช้
ระบบ Internet
ภายนอก ต้อง
ผ่าน Firewall 
ของ พร. 

๕. ในการรายงานผลการประเมินความ      
พึงพอใจการใช้ฐานข้อมูล (รวมทั้งการ
ประเมินเรื องอื น ๆ) ควรแสดงความน่าเชื อถือ
ของแหล่งข้อมูล โดยการระบุจ านวนแบบ
ประเมินที แจกจ่าย จ านวนผู้ตอบแบบ
ประเมิน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบ
ประเมิน 

   ได้ระบุจ านวนแบบ
ประเมินที แจกจ่าย 
จ านวนผู้ตอบแบบ
ประเมิน และค่าร้อยละ
ของผู้ตอบแบบ
ประเมิน แต่ไม่มี
ตัวอย่างแบบประเมิน 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๔ - ๒๖ ส.ค.๕๔) 

     

๑. ควรจัดท าแผนงานและโครงการรองรับแผน
ยุทธศาสตร์เพื อน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

   มีการแปลงแผน 
ยุทธศาสตร์ของ รร.นวก. ฯ 
มาจัดเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการ ประจ าปีการ 
ศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ 
โดยในปี ๒๕๕๗ มี ๑๑ 
แผนงาน รวม ๗๒ 
โครงการ/กิจกรรม 

 

๒. ควรมีการประเมินผลการด าเนนิงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อย ๒ ครัง้/ปี 

   มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนิน 
งานตามแผน        
ยุทธศาสตร์ เพียง ๑ ครั้ง 
ใน ๒๘ พ.ค.๕๘ 

 



๒๔ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๓. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหส้ามารถใช้
งานเชื อมโยงเครือข่ายได้ในระบบ Internet 
และเพิ มฐานข้อมูลให้ครอบคลมุภารกิจของ
สถาบันรวมทั้งตดิตั้งระบบการเชื อมต่อไร้สาย 
Wireless ให้สามารถเชื อมต่อได้อย่างสะดวก
และทั วถึงทั้งสถาบัน 

   มีการตดิตั้งระบบ 
Wireless  ใน  รร.นวก.ฯ 
โดย พร. แตย่ังไม่มี
การเพิ มฐานข้อมลูให้
ครอบคลมุภารกจิของ 
รร.นวก.ฯ 

 

ผลประเมินของ สมศ.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๓๐ - ๓๑ ส.ค.๕๕) 

     

๑. ควรมีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื อติดตามการด าเนินงานให้ครบ
๒ครั้งต่อปีหรือตามวาระที ก าหนดคือการ
เสนอแผนปฏิบัติของโรงเรียนเพื อรับรองการ
ติดตามผลงานระหวา่งด าเนินการ(กลางแผน) 
และการรายงานผลเมื อสิ้นสุดปีการศึกษา 

   มีการรายงานสรุปผล
การด าเนินงาน และ
ประชุมติดตามงานของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
จ านวน ๑ ครั้ง ในช่วง
ปลายปีเท่านั้น 
 เมื อ ๒๘ พ.ค.๕๘ 

 

๒. โครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษา
ปัจจุบันมีตัวแทนจากสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินเพียง ๑ คนควรมีผู้ทรงคณุวุฒิ
ภายนอกที จะสนับสนุนพันธกิจและกิจการ
ของโรงเรียนโดยเฉพาะภารกิจบรกิารวิชาการ
ที สังคม/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ นต้องการ
เช่นศิษย์เก่าที ประสบความส าเร็จผู้น าจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ น (อบต.) เป็นต้น 

   มีการแต่งตั้งคณะ 
กรรมการฯ ชุดใหม่ 
เมื อ ๕ พ.ค.๕๖ โดย 
มีผู้แทนจากชุมชน
ภายนอก ร่วมเป็น
คณะกรรมการฯ เช่น 
ผู้แทนศิษย์เก่า (เป็น
อาจารย์ มศว.ประสาน
มิตร)  ผู้แทนจาก สพฉ. 
ผู้แทนจากหน่วยฝึก
ภายนอก (รพ.
สมุทรสาคร) ผู้แทน
จากชมรมนักวิ ง      
ปิ่นเกล้า 

 

๓. ควรมีการรายงานสถานะงบประมาณตาม
วงรอบที ก าหนดเพื อให้เงินเหลือจา่ยสุทธิ
เป็นไปตามเกณฑ ์

   มีการรายงาน
สถานภาพการเงิน 
และการส่งคืนเงิน
เหลือสุทธิ ตามที  ทร. 
ก าหนด 

 

รวม ๑๗ ข้อ ๘ ข้อ ๕ ข้อ ๔ ข้อ   
 
 
 



๒๕ 

 สรุป ในตัวบ่งชี้มาตรฐานที  ๔   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑๗ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๘ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๖ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๕ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๔ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

-ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๖ - ๘ ม.ค.๕๘) 

     

๑. ควรมีการประชุมวิเคราะหผ์ลการประเมิน
ความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ เพื อมาปรับปรุง
หลักสตูรหรือจัดการเรยีนการสอนให้เป็น
รูปธรรม (ในกรณีที ผลประเมินไมม่ี
ข้อเสนอแนะ ให้น าผลประเมินในหัวข้อที มีผล
ประเมินต  า มาเป็นประเด็นในการพิจารณา 
เพื อน าไปสู่การปรับปรุงในปีการศกึษาต่อไป) 

   มีการวิเคราะหผ์ลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของหน่วยผู้ใช้ พบว่า 
ความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษ       
มีค่าเฉลี ยน้อยที สดุ 
เท่ากับ ๓.๖๘ จึงน า
ผลประเมินมา
ปรับปรุงการเรียนการ
สอน โดยด าเนิน
โครงการนาวิกเวชกิจ
ฟุตฟิตภาษาอังกฤษ
แบบง่าย ๆ  ในห้วง 
ส.ค. - ธ.ค.๕๘  

 

๒. ในการประเมินการสอนของครู ควรรายงาน
สรุปผลการประเมินของครูทุกนาย ในภาพรวม
และรายด้าน และควรวเิคราะห์สรปุประเด็น
ส าคัญที ควรน าไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ต่อไป เพื อให้เกิดการพัฒนาที เป็นรูปธรรม
ชัดเจน 

   มีการประเมินการสอน
ของครูทุกนาย เป็น
รายบุคคล แต่ยังไม่มี
การรายงานสรุปผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ใ น
ภาพรวมของครูทุกนาย 

 

๓. ควรจัดฝึกอบรมครูก่อนเปิดการศึกษาทุกปี 
เช่น การวัดและการประเมินผล การจัดท า
แผนการสอน การใช้สื อ เทคนิคการสอน  
เป็นต้น หรือส่งอบรมภายนอกหน่วย 

   ไม่สามารถจัดฝึก 
อบรมครูก่อนเปดิ
การศึกษา แต่มีการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื อง การผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน
หลักสตูร ปวส.วฉ. 
เมื อ ๑๔ - ๑๕ ส.ค.๕๗ 
และการผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนกิส์ เมื อ ๑๒ - 
๑๔ ม.ค.๕๘ 

 

 
 
 
 



๒๗ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๔. ควรเสนอ งป.อย่างต่อเนื องในการจัดหา
โสตทัศนูปกรณ์ที มีความจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น โปรเจคเตอร ์

   มีการเสนอขอ งป.
อย่างต่อเนื อง ทั้งการ
ซ่อมบ ารุงและเสนอ
ความต้องการ
ทรัพยากรสนับสนุน
การเรยีนรู้ เช่น ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
ได้รับการสนบัสนุน
โปรเจคเตอร์ จ านวน 
๒ เครื อง จาก ยศ.ทร. 

 

๕. ควรขอรับการสนับสนุนให้ พร. จัดหา
หนังสือ/ต าราเกี ยวกับสาขาเวชกิจให้มากข้ึน 

   เสนอความต้องการ
หนังสือ/ต าราให้กับ 
พร. ตามวงเงินที ไดร้ับ
การสนับสนุน และ
ขอรับการสนับสนุน
หนังสือ/วารสาร จาก 
สพฉ. เพิ มเตมิ เพื อให้ 
นรจ.ได้ศึกษาค้นคว้า
เกี ยวกับวิชาชีพของ
ตนเอง 

 

๖. เนื องจากห้องสมดุเป็นแหล่งเรยีนรู้ที ส าคญั
และเป็นหัวใจของการพัฒนาองคค์วามรู้     
จึงควรมีห้องสมดุเป็นของตนเอง โดยให้มี
หนังสือเกี ยวกับสาขาเวชกิจฉุกเฉนิด้วย 
ส าหรับใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือจัดพื้นที การ
เรียนรู้ เช่น มุมอ่านหนังสือ และจดัหา
หนังสือ/วารสารภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเตรียมตัว
เข้าสู่ AEC เช่น บอร์ดประกาศปรชัญา      
อัตลักษณ์ จดัท าป้ายชื อห้อง ฯลฯ เป็น
ภาษาอังกฤษ 

   มีการจัดท าห้องสมุด 
รร.นวก.ฯ เพื อให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของ
ผู้เรยีน โดยมีหนังสือที 
เกี ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพ รวมทั้งติดตั้ง
คอมพิวเตอร์เพื อการ
สืบค้นข้อมูล จ านวน 
๔ เครื องซึ งเป็นการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้
ให้กับผู้เรยีน 

 

๗. ควรจดัชมรมให้กับผู้เรียน เพื อเปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามความสนใจ หรือตาม
ความถนัดส่วนบุคคล 

   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ท ากิจกรรมตามความ
ถนัด โดยจดัห้องดนตรี
ให้ นรจ.ไดฝ้ึกซ้อม
และเล่นดนตรี ตาม
ก าหนดเวลา วนัราชการ 
๑๗๐๐ - ๑๙๐๐ 
วันหยุดราชการ เวลา 
๑๓๐๐ - ๑๙๐๐ 

 



๒๘ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๘. โครงการในตัวบ่งช้ีที  ๕.๑๘ ควรวิเคราะห์
ผลการด าเนินงานใหส้อดคล้องกับตัวช้ีวัด/  
ค่าเป้าหมาย (ถ้ามีข้าราชการ และ นรจ. จัด
กิจกรรมร่วมกัน ควรแยกเป็นข้อมลู
ข้าราชการ และ นรจ. ให้ชัดเจน ) 

   รายงานผลโครงการใน
ตัวบ่งช้ีที  ๕.๑๘ ช้ีแจง
การด าเนินงานตาม
ตัวช้ีวัดไว้อย่างชัดเจน 
กล่าวคือ นักเรียนเข้า
ร่วมโครงการ จ านวน 
๗๕ นาย จากจ านวน
นักเรียนทั้งหมด ๗๕ 
นาย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ และค่าเฉลี ย
ความพึงพอใจของ
นักเรียนที เข้าร่วม
โครงการ เท่ากับ ๔.๓๑ 
อยู่ในระดับมาก 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๔ - ๒๖ ส.ค.๕๔) 

     

๑. ควรจดัท าแผนการสอนให้ครบทุกรายวิชา    ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
มีแผนการสอน 
จ านวน ๓๘ รายวิชา 
จากรายวิชาที เปิดสอน
ทั้งหมด ๔๑ รายวิชา  

 

๒. ควรพัฒนาศักยภาพด้านเวชกิจฉุกเฉิน
ให้กับครู/อาจารย์ทุกคน 

   จัดโครงการพัฒนาครู
เวชกิจฉุกเฉินให้กับ
ครู/อาจารย์ประจ า 
ตามแผนพัฒนาครู/
อาจารย์ระยะยาว  
๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ 

 

๓. ควรจดัท าระบบการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรการเรียนรู้ให้ครบตามวงจร PDCA 
เพื อให้สามารถใช้ทรัพยากรการเรยีนรู้ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด 

   มีการจัดท าระบบ
บริหารจัดการทรัพยากร
สนับสนุนการเรยีนรู้
ครบตามวงจร PDCA 
ซึ งมีท้ังการจัดหา การ
ดูแลการประเมิน และ
น าผลไปปรับปรุง 

 

๔. ควรประเมินผลกิจกรรม/โครงการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม/
โครงการ 

   มีการประเมินผล
โครงการตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ 

 

 

 



๒๙ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๕. ควรจดัตั้งชมรมพัฒนาผู้เรียน เช่น ชมรม
ดนตรี ชมรมกีฬา และชมรมวิชาการ เพื อให้
ผู้เรยีนไดม้ีโอกาสพัฒนาตามความสนใจ หรือ
ความถนัดส่วนบุคคล 

   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ท ากิจกรรมตามความ
ถนัด โดยจดัห้องดนตรี
ให้ นรจ.ไดฝ้ึกซ้อม
และเล่นดนตรี ตาม
ก าหนดเวลา วนัราชการ 
๑๗๐๐ - ๑๙๐๐ 
วันหยุดราชการ เวลา 
๑๓๐๐ - ๑๙๐๐ 

 

ผลประเมินของ สมศ.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๓๐ - ๓๑ ก.ค.๕๕) 

     

๑. การพัฒนาประมวลการสอน/แผนการสอน
ให้ทันสมัยมเีพียงร้อยละ ๕๖.๗๖ จากเกณฑ์ที 
ต้องการร้อยละ ๙๐ จึงควรก าหนดเป้าหมาย
ให้อาจารย์พัฒนาประมวลการสอนให้ทันสมัย
เพิ มขึ้นให้ครบตามเกณฑ์ภายใน๒ – ๓ ปี
การศึกษา 

   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
มีแผนการสอนที ควร
ปรับปรุงให้ทันสมยั 
จ านวน ๒ รายวิชา 
และได้ปรับปรุงให้
ทันสมัยทั้ง ๒ รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

๒. ควรนิยามความหมายของค าว่า “ทันสมัย” 
เช่น มีนวัตกรรมมีการสืบค้นสารสนเทศจาก
การแพทย์ทหารเป็นต้นเพื อให้อาจารย์ใช้เป็น
แนวทางพัฒนาแผนการสอนด้วยเกณฑ์
เดียวกัน 

   มีการก าหนดค านิยาม
แล้ว และให้อาจารย์ใช้
เป็นแนวทางในการ
พัฒนาแผนการสอน
ด้วย 

 

๓. ได้ใช้งบประมาณการพัฒนาอาจารย์เพียง
ร้อยละ ๕.๘๘ ของงบด าเนินการหากโรงเรยีน
ก าหนดทิศทางการพัฒนาตนเองชัดเจนแล้ว
ควรก าหนดเป้าหมายการใช้งบประมาณการ
พัฒนาอาจารย์ให้สมัพันธ์กับพันธกิจที จะท า
เช่น ร้อยละ ๑๐ ของงบด าเนินการจะใช้เพื อ
พัฒนาอาจารย์ด้านวิจยัเป็นต้น 

   มีการก าหนด งป.ไว้ใน
แผนพัฒนาคร/ู
อาจารย์ระยะยาว 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ 
และส่งข้าราชการเข้า
รับการอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ในและนอก ทร. 

 

๔. ควรมีการก าหนดผลงานทางวิชาการให้
เป็นส่วนหนึ งภาระงานที ประเมินคณุภาพการ
ปฏิบัติงานของอาจารย ์

   มีการก าหนดผลงาน
ทางวิชาการไว้ในค า
บรรยายลักษณะงาน
ของบุคลากร (Job 
Description) ตาม
ต าแหน่งหน้าที  เพื อใช้
ส าหรับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของคร ู

 

 



๓๐ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๕. ควรน าวัฒนธรรมทหารเรือที มอียู่แล้วมาใช้
เป็นเครื องมือในการพัฒนานักศึกษาให้คุ้นเคย
กับสุนทรียภาพเช่นการฟังเพลงสถาบันแล้ว
ถอดความเป็นเรื องเล่าความเรียง  
(Story Telling) 

   ผู้ท าหน้าที จ่าเวร ของ
แต่ละวัน จะเปิดเพลง
เกี ยวกับ ทร. ในช่วงพัก
กลางวัน และอบรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทหารเรือ เป็น
ประจ าทุกวัน 

 

๖. ควรบรูณาการกิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับการมี
ทรัพยากรการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ด้าน
ศาสนาศลิปะวัฒนธรรมหรือด้าน
ประวัติศาสตร ์

   จัดให้ นรจ. ได้เรยีนรู้
ศิลปวัฒนธรรมจาก
การศึกษาดูงานและ
ถ่ายภาพวัดพระศรี-
รัตนศาสดาราม 

 

รวม ๑๙ ข้อ ๑๖ ข้อ ๓ ข้อ ๐ ข้อ   
 
 สรุป ในตัวบ่งชี้มาตรฐานที  ๕   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑๙ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑๖ ข้อ      คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๒๑ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน   ๓ ข้อ      คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๙ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน   ๐ ข้อ      คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



๓๑ 

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๖ - ๘ ม.ค.๕๘) 

     

- ควรหาแนวทางการเสริมสร้างความรู้วิชาฝึก
ปฏิบัติ เวชกิจฉุกเฉิน  และวิชาฝึกปฏิบั ติ
การแพทย์ทหาร เพื อให้ นรจ. สอบผ่านเกณฑ์
ระดับดี - ดีมาก มีจ านวนมากขึ้น 

   ได้ ก ระตุ้ น เตื อ น ให้
นั ก เรี ย น เห็ น ความ 
ส าคัญ  และตั้ งใจ ใน
การสอบ และการฝึก
ปฎิบัติ ซึ งผลการสอบ
มี จ านวน นร. ที มีผล
การสอบ  ใน เกณ ฑ์     
ดี - ดีมาก เพิ มขึ้นจาก   
ร้อยละ ๗๓.๔๔ ในปี
การศึกษา ๕๖ เป็น
ร้อยละ ๘๖.๖๗ ในปี
การศึกษา ๕๗ 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๔ - ๒๖ ส.ค.๕๔) 

     

๑.  ควรหาแนวทางการเสริมสร้างความรู้วิชา
ทหารภาคทฤษฎี ให้กับ นรจ.ช้ันปีที  ๑ เพื อให้
สอบผ่านเกณฑ์ในระดับดี - ดมีาก มากข้ึน 

    จัดบรรยายก่อนการ
ฝึกปฏิบัติ และดูงาน
ทางทหาร และปรับ
การเก็บคะแนนจาก
การสอบร้อยละ ๖๐ 
เป็น ๕๐ และเก็บจาก
การท างานส่งเพิ มขึ้น
อีกร้อยละ ๑๐ ท าให้ 
นรจ .ช้ันปีที  ๑  ในปี
ก ารศึ ก ษ า  ๒ ๕ ๕ ๕ 
สอบผ่านเกณฑ์ ดี - ดีมาก 
จ านวนมากขึ้น 

 

๒.  ควรรวบรวมและจัดเก็บรายละเอียดการ
ฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าให้ครบถ้วน 

   
  

 ได้จัดเก็บเอกสารโดยการ
จั ดท าเป็ นรู ปเล่ ม มี
หมายเลขก ากับเอกสาร
ครอบคลุมทุกตัวบ่งช้ี 

 

ผลประเมินของ สมศ.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๒๓ - ๒๕ ม.ค.๕๑) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
รวม ๓ ข้อ ๓ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   

  



๓๒ 

  สรุป ในตัวบ่งชี้มาตรฐานที  ๖    มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๓ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๓ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน  

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ควรพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้เป็นหมวดหมู่ตามรายมาตรฐานเพื อง่ายใน
การสืบค้น  

   มีการจัดท าเว็บไซต์
ข้อมูลงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
และมีข้อมลูในเว็บไซต์ 
เช่น ระเบียบ ค าสั ง 
คู่มือ นโยบาย 
แผนปฏิบัตปิระจ าปี 
ผลประเมินภายในและ
ภายนอก แต่ยังไม่มี 
SAR และเอกสาร อ้างอิง 

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๖ - ๘ ม.ค.๕๘) 

     

๑. ควรพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมลูงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นหมวดหมู่ตามราย
มาตรฐานเพื อง่ายต่อการสืบค้นหรอือ้างอิง 
และปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ทันสมัยเป็น
ปัจจุบัน 

   มีการจัดเก็บข้อมูล    
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้เป็นบางส่วน และ
อยู่ระหว่างจัดเก็บบน
เว็บไซต์ใหเ้ป็นหมวดหมู่
ตามรายมาตรฐาน 

 

๒. ควรแนบเอกสารหรือผลการด าเนินงานที 
ส าคัญที เป็นข้อมูลเชิงปรมิาณที ต้องใช้ต่อเนื อง
ไว้ในผนวกท้าย SAR เช่น 

     

    - สรุปรายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ตารางสรุปแผน ๕ ปี หน่วย
รับผิดชอบ และที มาของโครงการ) และ 
แผนปฏิบัติงานประจ าปี (แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย เวลา งป. 
หน่วย/ผู้รับผิดชอบ) 

   มีแผนงานพัฒนา 
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๔ -
๒๕๕๗ และมีการ 
สรุปแผนฯ รร.นวก.ฯ  
ทุกปีการศึกษา 

 

   - สรุปรายละเอียดการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนปฏบิัติงาน
ประจ าปี (ตารางสรุปแผนประจ าปี  
ชื อแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตวัช้ีวัด    
ค่าเป้าหมาย ผู้รบัผิดชอบ งป. วดป.) 

   มีการสรุปผลประจ าปี
การศึกษาครบถ้วน 
ไว้ในภาคผนวก 
 

 

   - รายละเอียดครูที ได้รับการพัฒนา (รายชื อ
ครู วิชาที สอน หัวข้อการพัฒนา วดป. จ านวน 
ชม. สถานที ) 

   มีการสรุปคร/ูอาจารย์ 
ที ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการ/วิชาชีพไว้ใน
ภาคผนวก 

 

 



๓๔ 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

   - รายละเอียดผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ์ (การตีพิมพ์ การเผยแพร่ การ
น าไปใช้ประโยชน์) 

   - มกีารสรุปไว้ท้าย
มาตรฐานที  ๒ 
 

 

   - รายละเอียดกจิกรรมบริการทางวิชาการ 
(ชื ออาจารย์ กิจกรรมการให้บริการ วดป. 
สถานที  การน ากลับมาพัฒนาในสถานศึกษา
อย่างไร) 

 
 

  - มีการสรุปกจิกรรม
บริการ/วิชาชีพ ไว้ท้าย
มาตรฐานที  ๓ 
 

 

   - รายละเอียดกจิกรรมพัฒนาผูเ้รียน (ชื อ
และประเภทของกิจกรรม วดป. สถานที  งป. 
ผลประเมินความพึงพอใจ) 

   - มกีารสรุปกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียนไว้ใน
ภาคผนวก 

 

๓. ควรจดัเก็บและแสดงหลักฐานอ้างอิง การ
ติดตามการปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมิน
ในปีที ผ่านมาใน SAR ส่วนที  ๓ ให้ชัดเจน ครบถ้วน 
และตรงประเด็นตามข้อเสนอแนะที ระบ ุ

   ด าเนินการโดย  
แยกเอกสารเป็นแฟ้ม
ต่างหาก 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๔ - ๒๖ ส.ค.๕๔) 

     

๑. ควรมีการวิเคราะห์การด าเนินงานของแต่
ละมาตรฐาน 

   มีการวิเคราะหผ์ลการ
ด าเนินงานตามราย
มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี 
พร้อมท้ังวิเคราะห์
จุดเด่น จุดที ควรพัฒนา 
และข้อเสนอแนะ 

 

๒. ควรมีการจัดท ารายการเอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิงการด าเนินงานของแต่ละมาตรฐาน 

   จัดท าแฟ้มเอกสาร 
อ้างอิงแยกแต่ละ
มาตรฐานและมีดัชนี
ก ากับทุกเอกสาร 

 

๓. ควรจดัท าเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงให้
ครบถ้วนตามที อ้างในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

   จัดท าแฟ้มเอกสาร  
อ้างอิงแยกแต่ละ
มาตรฐานและมีดัชนี
ก ากับทุกเอกสาร 

 

ผลประเมินของ สมศ.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๓๐ - ๓๑ ก.ค.๕๕) 

     

- ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษาเพื อรองรับการ
ประกันคณุภาพการศึกษาทุกระบบและควร
พัฒนาให้สามารถเชื อมโยงกับเครอืข่าย
ภายนอกได ้

   มีการพัฒนาและปรุง
ปรุงเว็บเพจประกัน
คุณภาพการศึกษา
เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ รร.นวก.ฯ 
สามารถเรียกดูได้จาก
เครือข่ายภายนอก 

 

รวม ๑๓ ข้อ ๑๑ ข้อ ๒ ข้อ ๐ ข้อ   



๓๕ 

 สรุป ในตัวบ่งชี้มาตรฐานที  ๗    มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑๓ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑๑ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๖๒ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน   ๒ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๘ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน   ๐ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๖ - ๘ ม.ค.๕๘) 

     

- เพื อเตรียมการรองรับการประเมนิรอบสี  
ควรก าหนดเอกลักษณ์ของสถานบันให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และเตรียมโครงการรองรับ
ให้ชัดเจน 

   รร.นวก.ฯ ได้ก าหนด
เอกลักษณ์ ของสถาบัน 
คือ “ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์ทหาร” อยู่
ระหว่างการเสนอ      
ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภา
การศึกษาฯ ส าหรับการ
จัดเตรียมโครงการจะ
ปรับ“โครงการฝึกปฏิบัติ
การแพทย์ทหาร” น ามา
เป็นโครงการรองรับ
เอกลักษณ ์

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๔ - ๒๖ ส.ค.๕๔) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
ผลประเมินของ สมศ.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๓๐ - ๓๑ ก.ค.๕๕) 

     

- ควรมีการก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้มี
ความชัดเจนและสะท้อนความโดดเด่นของ
สถาบันโดยควรก าหนดให้ทุกภาคส่วนที 
เกี ยวข้องเข้ามามสี่วนร่วมทั้งผู้บรหิาร
คณาจารย์บุคลาการสายสนับสนุนศิษย์เก่า
ผู้ใช้ศิษย์เก่าเพื อหาอัตลักษณ์ที ชัดเจนและทุก
ฝ่ายเข้าใจในทิศทางเดยีวกัน เพื อเพิ มคุณค่า
ให้กับผู้เรยีนให้สมกับวสิัยทัศน์ที วา่ “เป็น
โรงเรียนทหารช้ันน าในกลาโหมที ผลิต
บุคลากรด้านเวชกิจฉุกเฉินได้คณุภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพและคุณลักษณะทางทหาร
สามารถตอบสนองภารกิจของกรมแพทย์
ทหารเรือได้อย่างมีประสิทธิภาพ” โดย      
อัตลักษณ์อาจก าหนด เช่น “กล้าหาญ
เชี ยวชาญเวชกจิฉุกเฉิน” 

   คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ ได้
พิจารณาและก าหนด 
อัตลักษณ์ คือ กลา้หาญ 
เชี ยวชาญเวชกิจ 
ตอบสนองภารกจิ พร. 
โดยประธาน
คณะกรรมการสภา
การศึกษา /รอง จก.พร.
(๒) ได้อนุมตัิ เมื อ ๑๖ 
ก.ค.๕๖ ท้ายบันทึก 
รร.นวก.ฯ ที  กห 
๐๕๒๙.๓/๔๗๐  
ลง ๑๕ ก.ค.๕๖  

 

 
 



๓๗ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

    ซึ งปัจจุบัน รร.นวก.ฯ 
ได้มีการทบทวนและ
ก าหนดอัตลักษณ์ของ
นักเรียนใหม่ คือ 
“เชี ยวชาญการจัดการ
ผู้ป่วยเจ็บทางน้ า” อยู่
ระหว่างการเสนอขอ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสภา
การศึกษาฯ และคงน า 
“โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การเสริม
สมรรถนะด้านการ
จัดการผู้ป่วยเจ็บที 
ประสบภัยทางน้ า” 
เป็นโครงการ
รองรับอัตลักษณ ์

 

รวม ๒ ข้อ ๒ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   
 
 สรุป ในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์         มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๒ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๒ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 

ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๖ - ๘ ม.ค.๕๘) 

     

- ควรก าหนดประเด็นการชี้น าของแต่ละ
โครงการให้ชัดเจน และต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการนั้น ๆ 

   ในหลักการและเหตุผล
ของแต่ละโครงการ ได้
กล่าวถึงปัญหาที เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน และได้น ามา
เป็นประเด็นส าคัญใน
การชี้น าหรือแก้ปัญหา 
เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื อง การ
ปฐมพยาบาล และการกู้ชีพ
ขั้นพื้นฐานฯ ประเด็น
ช้ีน าหรือแก้ปัญหาใน
ด้าน “การสญูเสียชีวิต
ของผู้ป่วยก่อนน าส่ง
สถานพยาบาล” และ
โครงการปลูกป่าชายเลน
เฉลิมพระเกียรติ 
ประเด็นชี้น าหรือ
แก้ปัญหาในด้าน  
“การฟื้นฟูระบบนิเวศน์
ชายฝั่งทะเลและ
ผลกระทบจากมลพิษ” 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๔ - ๒๖ส.ค.๕๔) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
ผลประเมินของ สมศ.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๓๐ - ๓๑ ก.ค.๕๕) 

     

๑. ควรเปดิโอกาสให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการ
แสดงศักยภาพในด้านต่าง ๆ ที เกี ยวข้องและ
ควรหาเวทีให้ผูเ้รียนไดม้ีส่วนร่วมในการแสดง
ศักยภาพกับหน่วยงานภายนอก เพื อเปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนและบุคลากรไดร้บัรางวัลใน
ระดับชาตมิากขึ้น 

   ได้มีการเปดิโอกาสให้ 
นรจ.ได้แสดงศักยภาพ
ในด้านเวชกิจฉุกเฉิน 
โดยให้ นรจ.ชั้นปีที  ๒ 
เป็นผู้ช่วยวิทยากรใน
การฝึกสอนการปฐม
พยาบาลและการกู้ชีพ
ขั้นพื้นฐาน ในสถาน 
ศึกษาของ ทร. และ 

 



๓๙ 

ตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม(ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

    นอก ทร. (เช่น รร.อล.ฯ 
รร.ชอร.ฯ ร.ร.วดักระจบั
พินิจ) และมีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก    
ในสถานการณ์จริง    
เช่น ร.พ.เลิศสิน   
รพ.วชิรพยาบาล       
ร.พ.เจรญิกรุงประชารักษ์  
และ ร.พ.สมุทรสาคร  
นอกจากน้ียังได้น า นรจ.
ช้ันปทีี  ๑ ท าการปลูกป่า
ชายเลน ณ พ้ืนที บรเิวณ
ป้องพระจุลจอมเกล้า 
ฐท.กท. ต.แหลมฟ้าผ่า  
อ.พระสมุทรเจดีย์  
จว.สมุทรปราการ 

 

๒. ควรมีการก าหนดมาตรการส่งเสริมใหม้ี
ความชัดเจนและสะท้อนความพรอ้มของ
โรงเรียนโดยค านึงถึงความต่อเนื องและยั งยืน
และเห็นผลในเชิงประจักษ์มากข้ึน 

   ได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื อง การปฐม
พยาบาลและการกู้ชีพขั้น
พื้นฐาน อย่างต่อเนื อง
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
จนถงึปัจจุบัน รวม ๔ ปี 
โดยเปลี ยนกลุ่มเป้าหมาย
จาก ร.ร.วัดกระจับพินิจ 
ซึ งเป็นโรงเรียนระดับ 
ประถมศึกษา เป็นสถาน 
ศึกษาใน ทร. คือ รร.อล.ฯ 
และ รร.ชอร.ฯ  

 

รวม ๓ ข้อ ๓ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   
 

 สรุป ในตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๓ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๓ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ    คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 

 

 

 



๔๐ 

 สรุปในภาพรวมจากทุกมาตรฐาน มีข้อเสนอแนะทั้งหมด ๗๙ ข้อ  
   ด าเนินการแล้ว  จ านวน ๖๑ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๒๒ 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน ๑๑ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๒ 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน   ๗ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ   ๘.๘๖ 
 

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



๔๑ 

 
ม.๑ จ านวน    ๗ ข้อ  (  ๗ ๐ ๐) 
ม.๒ จ านวน  ๑๐ ข้อ  (  ๖ ๑ ๓) 
ม.๓ จ านวน    ๕ ข้อ  (  ๕ ๐ ๐) 
ม.๔ จ านวน  ๑๗ ข้อ  (  ๘ ๕ ๔) 
ม.๕ จ านวน  ๑๙ ข้อ  (๑๖ ๓ ๐) 
ม.๖ จ านวน    ๓ ข้อ  (  ๓ ๐ ๐) 
ม.๗ จ านวน  ๑๓ ข้อ  (๑๑ ๒ ๐) 
อต. จ านวน    ๒ ข้อ  (  ๒ ๐ ๐) 
สส. จ านวน    ๓ ข้อ  (  ๓ ๐ ๐) 
รวม จ านวน  ๗๙ ข้อ  (๖๑ ๑๑ ๗) 

 

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

 
ม.๑ =๕ (๒ ๓ ๐) 
ม.๒ =๘ (๗ ๑ ๐) 

ม.๓ 
 ๑๒ ๓) 


