
๔๑ 
 

ส่วนที่ ๔ 
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.นวก.ศวก.พร. 

 
 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะ
ทำงอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดต่อจ 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.นวก.ฯ ได้ใช้ผลกำรสอบรวบยอดหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ของสถำบันพระบรมรำชชนก ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข (สบช.) และได้เพ่ิมกำร
ทดสอบทำงด้ำนสมรรถนะทั่วไป สมรรถนะวิชำชีพ และสมรรถนะทำงทหำร โดยมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบ  
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง จ ำนวน ๓๕ นำย และมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบ  
ผ่ำนเกณฑ์ที่อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป จ ำนวน ๒๘ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๓๕ นำย คิดเป็น    
ร้อยละ ๘๐.๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง จ ำนวน ๘๑ นำย และมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์ที่อยู่
ในเกณฑด์ีขึ้นไป จ ำนวน ๕๗ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๙๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๖ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เท่ำกับ ๓ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง (นำย) 

๒๖ ๒๐ ๓๕ ๘๑ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำงอยู่ในเกณฑ์ดขีึ้นไป 
(นำย) 

๒๑ ๘ ๒๘ ๕๗ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๒๘ ๒๙ ๓๕ ๙๒ 
ร้อยละ ๗๕.๐๐ ๒๗.๕๙ ๘๐.๐๐ ๖๑.๙๖ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๓ 

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.นวก.ฯ มีค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำกับ ๒.๘๗ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีค่ำเฉลี่ยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ ๒.๘๘ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๒๘ ๒๙ ๓๕ ๙๒ 
ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๒.๙๔ ๒.๘๔ ๒.๘๗ ๒.๘๘ 

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



๔๓ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก 
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 
; 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.นวก.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
จ ำนวน ๓๓ นำย และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๒ นำย รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน        
อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก จ ำนวน ๓๕ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๓๕ นำย (พิจำรณำจำกระดับ
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น จำกแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้นักเรียนจ่ำ (แบบ ยศ.๕) ช่อง ด) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๘๑ นำย และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๙ นำย รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก จ ำนวน ๙๐ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน 
๙๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๓ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๒๕ ๒๓ ๓๓ ๘๑ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๓ ๔ ๒ ๙ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ด ี- ดีมำก (นำย) 

๒๘ ๒๗ ๓๕ ๙๐ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๒๘ ๒๙ ๓๕ ๙๒ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๙๓.๑๐ ๑๐๐ ๙๗.๘๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
 
 
 

 

 



๔๔ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ   
ทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก 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 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี  จ ำนวน ๑๑ นำย และเกณฑ์     
ดีมำก จ ำนวน ๒๒ นำย รวมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก จ ำนวน ๓๓ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด ๓๕ นำย (พิจำรณำจำกผลรวมของคะแนนควำมประพฤติและคะแนนควำมเหมำะสมและน ำมำคิด
ค่ำเฉลี่ย จำกแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้นักเรียนจ่ำ (แบบ ยศ.๕) ช่อง ฉ.และ ช.) คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำม
ประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณอยู่ในเกณฑ์ดี      
จ ำนวน ๕๐ นำย และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๒๕ นำย รวมผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำร
ประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ ใน เกณฑ์ดี  - ดีมำก          
จ ำนวน ๗๕ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๙๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๒ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๒๓ ๑๖ ๑๑ ๕๐ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยำบรรณอยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๒ ๑ ๒๒ ๒๕ 

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

๒๕ ๑๗ ๓๓ ๗๕ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๒๘ ๒๙ ๓๕ ๙๒ 
ร้อยละ ๘๙.๒๙ ๕๘.๖๒ ๙๔.๒๙ ๘๑.๕๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

 



๔๕ 
 

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

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.นวก.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วย
ผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำร
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๒๙ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่หน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมินกลับคืนมำทั้งหมด 
๒๙ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผลประเมิน
ควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ในด้ำน
สมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำรระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๘๒ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ทีห่น่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมินกลับคืนทั้งหมด ๘๔ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๒ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ 
(ผู้ส ำเร็จปกีำร 
ศึกษำ ๒๕๕๓) 

ปี ๒๕๕๖ 
(ผู้ส ำเร็จปีกำร 
ศึกษำ ๒๕๕๕) 

ปี ๒๕๕๗ 
(ผู้ส ำเร็จปีกำร 
ศึกษำ ๒๕๕๖) 

รวม 

จ ำนวนผู้ ส ำเร็จกำรศึกษำที่ ได้ผลประเมินควำม       
พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในด้ำน
สมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำรระดับ
ดีขึ้นไป 

๒๕ ๒๘ ๒๙ ๘๒ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่หน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมิน
กลับมำทั้งหมด 

๒๗ ๒๘ ๒๙ ๘๔ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๙ ๒๘ ๒๙ ๘๖ 
ร้อยละ ๙๒.๕๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๗.๖๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

 

 

 

 



๔๖ 
 

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 ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำงอยู่ในเกณฑ์ดี
ขึ้นไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด 

๘ ๗๕.๐๐ ๒๗.๕๙ ๘๐.๐๐ ๖๑.๙๖ ๓ ๒๔ 

๑.๒ ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

๘ ๒.๙๔ ๒.๘๔ ๒.๘๗ ๒.๘๘ ๕ ๔๐ 

๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ ใน เกณ ฑ์ดี  - ดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 

๘ ๑๐๐ ๙๓.๑๐ ๑๐๐ ๙๗.๘๓ ๕ ๔๐ 

๑.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำม
ประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี  - ดีมำกตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

๘ ๘๙.๒๙ ๕๘.๖๒ ๙๔.๒๙ ๘๑.๕๒ ๕ ๔๐ 

๑.๕ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผลประเมิน
ควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในด้ำน
สมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำรระดับดีขึ้นไป 
ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 

๘ ๙๒.๕๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๙๗.๖๒ ๕ ๔๐ 

รวม ๔๐      ๑๘๔ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๖๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑  
 ๑. ผลกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพของ รร.นวก.ฯ มีกำรพัฒนำมำกข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ๒.  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ทุกนำย 
 ๓.  ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ ควำมสำมำรถในสำขำวิชำชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยบรรจุ 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

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.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๘ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
  (๑) มีระบบกำรบริหำรงำนสร้ำง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรวิจัย พัฒนำ และกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๒๐/๒๕๕๗ ลง ๒๙ เม.ย.๕๗
รับผิดชอบกำรวำงแผน ประสำนงำน ด ำเนินกำรและกำรแนะน ำเกี่ยวกับงำนวิจัย  กำรพัฒนำนวัตกรรม และ     
กำรจัดกำรควำมรู้ของ รร.นวก.ฯ มีแผนงำนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ - 
๒๕๕๗  มีกำรขออนุมัติแผนปฏิบัติงำนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ไว้ในแผนงำนที่ ๖ ในแผนปฏิบัติ
รำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๕ โครงกำร ๑๐ ตัวชี้วัด และแผนได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ใน ๑๗ ก.ค.๕๗ มีกำรเสนอขออนุมัติโครงกำรศึกษำดูงำนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์           
งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย ใน ๒๘ ก.ค.๕๗ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ใน ๑๕ ส.ค.๕๗ ขออนุมัติโครงกำร
ประกวดกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัยของ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ พร้อมรำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนจำก พร.  กวก.ศวก.พร.  วพร.ศวก.พร.  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ 
พร. และ รพ.เลิดสิน ใน ๒๗ ต.ค.๕๗  โดยจัดกำรประกวดและมอบรำงวัล ใน ๒๙ ธ.ค.๕๗ เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ 
ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสร พร. และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ใน ๑๒ ม.ค.๕๘ มีกำรติดตำมงำนโดยคณะกรรมกำร    
บริหำรหลักสูตร ๒ ครั้ง  ครั้งที่ ๑ ใน ๒๖ พ.ค.๕๗ และครั้งที่ ๒ ใน ๒๔ มิ.ย.๕๗ และในกำรประชุมคณะกรรมกำร
วิจัย พัฒนำ และกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ ๑/๕๘ ใน ๑๗ ธ.ค.๕๗  
  (๒) มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนฯ พบว่ำ  
รร.นวก.ฯ มีกำรจัดท ำและรวบรวมข้อมูลงำนวิจัยของครู/อำจำรย์ประจ ำ และผู้เรียน ประกอบด้วย ข้อมูล
ผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ และข้อมูลผลงำนของผู้เรียน ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๓ - ๒๕๕๖ ส ำหรับปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มีข้อมูลผลงำนของผู้เรียน ประกอบด้วย ภำพกำรประกวดผลงำน 
รำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำ และรำยชื่อผู้จัดท ำ แต่ขำดรำยละเอียดของโครงงำน 



๔๘ 
 

  (๓)  มีแหล่งค้นคว้ำด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ   
รร.นวก.ฯ มีแหล่งค้นคว้ำเพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ  ประกอบด้วย 
ห้องสมุด พร.  ห้องสมุด รร.นวก.ฯ  ระบบอินเตอร์เน็ต และตู้แสดงผลงำนของผู้เรียน 
  (๔) มีกำรพัฒนำ/ให้ควำมรู้ส่งเสริมกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย พบว่ำ  
รร.นวก.ฯ มีกำรน ำครู/อำจำรย์ จ ำนวน ๒ นำย และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค พศ. เหล่ำ พ. จ ำนวน ๓๕ นำย     
ไปชมงำนมหกรรมคุณภำพ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ ครั้งที่  ๘ “เติมใจ ใส่ SHA สู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน”           
ใน ๒๔ ก.ค.๕๗ เวลำ ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องประชุมสโมสร รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. น ำครู/อำจำรย์ 
จ ำนวน ๑๐ นำย และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค พศ. เหล่ำ พ. จ ำนวน ๓๕ นำย ไปชมงำน “นำวีวิจัย 2014”      
ใน ๕ ส.ค.๕๗ เวลำ ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องเจ้ำพระยำ หอประชุมกองทัพเรือ และน ำครู/อำจำรย์       
จ ำนวน  ๑๒ นำย เข้ำร่วมประชุมวิชำกำร กำรแพทย์ฉุกเฉินระดับชำติ ครั้งที่ ๙ ประจ ำปี ๒๕๕๘ ใน ๒๔ - ๒๖ 
มี .ค.๕๘ และ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. จ ำนวน ๔๐ นำย เข้ำชมงำนนิทรรศกำร ใน ๒๔ มี .ค.๕๘                
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กทม. 
  (๕) มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจเพ่ือให้เกิดกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ      
รร.นวก.ฯ มีกำรขออนุมัติโครงกำรประกวดกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัยของ นรจ. 
พรรค พศ. เหล่ำ พ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ พร้อมรำยชื่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนจำก พร.             
กวก.ศวก.พร.  วพร.ศวก.พร.  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. และ รพ.เลิดสิน ใน ๒๗ ต.ค.๕๗ โดยจัดกำรประกวด
และมอบประกำศพร้อมเงินรำงวัล รวมจ ำนวน ๔,๖๐๐ บำท ใน ๒๙ ธ.ค.๕๗ เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐                 
ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสร พร.  
  (๖)  มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงคณะครู/อำจำรย์ กับหน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำร
เชิญบุคลำกรภำยนอกจำก พร.  กวก.ศวก.พร.  รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร.  และ รพ.เลิดสิน มำร่วมเป็น
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนกำรประกวดกำรสร้ำงนวัตกรรมฯ ของ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ ใน ๒๙ ธ.ค.๕๗ เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๖๐๐ ณ ห้องปิ่นเพชร สโมสร พร.  
  (๗)  มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำนและกำรด ำเนินงำน พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรติดตำมงำนโดย
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร จ ำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ใน ๒๖ พ.ค.๕๗ และครั้งที่ ๒ ใน ๒๔ มิ.ย.๕๗ 
คณะกรรมกำรวิจัยพัฒนำ และกำรจัดกำรควำมรู้ ๑ ครั้ง ใน ๑๗ ธ.ค.๕๗ มีกำรประเมินและรำยงำนผล โครงกำร
ศึกษำดูงำนฯ มีข้อเสนอแนะว่ำ ควรไปศึกษำดูงำนสถำนที่ที่เกี่ยวกับเวชกิจฉุกเฉินในเรื่องงำนนวัตกรรม และ
โครงกำรประกวดกำรสร้ำงนวัตกรรมฯ มีข้อเสนอแนะว่ำสถำนที่จัดงำนฯ คับแคบ 
  (๘)  มีกำรน ำผลประเมินจำกข้อ (๗) ไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำนและกำรด ำเนินงำน พบว่ำ รร.นวก.ฯ 
มีกำรน ำข้อเสนอแนะไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำนและกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ ดังนี้ 
   ๑. น ำ นรจ. จ ำนวน ๔๐ นำย เข้ำชมงำนนิทรรศกำร กำรประชุมวิชำกำร กำรแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับชำติ ครั้งที่ ๙ ประจ ำปี ๒๕๕๘ ใน ๒๔ มี.ค.๕๘ ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กทม.
   ๒. เปลี่ยนสถำนที่จัดโครงกำรประกวดกำรสร้ำงนวัตกรรมฯ เป็นห้องประชุมนำวิกเวชกิจ ๑ 
รร.นวก.ฯ ใน ๒๙ ธ.ค.๕๘  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 

 



๔๙ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๘ ข้อ 

จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๘ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๘) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 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 ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ จ ำนวน ๑ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๓๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๓ 
รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ ำนวน ๑๐ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด       
๙๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๒ รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เท่ำกับ ๓ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

กรณีที่ ๑ ประเมินตามเกณฑ์ ยศ.ทร.     
จ ำนวนผลงำนฯ ทั้งหมดของครู/อำจำรย์ ๗ ๒ ๑ ๑๐ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ๕ ๐ ๐ ๕ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่มีกำรเผยแพร่  ๒ ๒ ๑ ๕ 
รวมจ ำนวนผลงำนฯ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่ ๗ ๒ ๑ ๑๐ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๙๖ 
ร้อยละ ๒๑.๘๘ ๖.๒๕ ๓.๑๓ ๑๐.๔๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๓ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
กรณีที่ ๒ ประเมินตามเกณฑ์ สมศ.     
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ๕  ๐  ๐ ๕ 
- ตีพิมพ์ระดับสถำบัน (นน.ชิ้นละ ๐.๕ คะแนน) ๕ (=๒.๕๐) ๐ ๐ ๕ (=๒.๕๐) 
- ตีพิมพ์ระดับกองทัพ (นน.ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) ๐ ๐ ๐ ๐ 
- ตีพิมพ์ระดับชำติ/นำนำชำติ (นน.ชิ้นละ ๑ คะแนน) ๐ ๐ ๐ ๐ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่มีกำรเผยแพร่ ๒ ๒ ๑ ๕ 
- เผยแพร่ระดับสถำบัน (นน.ชิ้นละ ๐.๕ คะแนน) ๐ ๑ (=๐.๕๐) ๐ ๑ (=๐.๕๐) 
- เผยแพร่ระดับกองทัพ (นน.ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) ๑ (=๐.๗๕) ๐ ๑ (=๐.๗๕) ๒ (=๑.๕๐) 
- เผยแพร่ระดับชำติ/นำนำชำติ  
(นน.ชิ้นละ ๑ คะแนน) 

๑ (=๑.๐๐) ๑ (=๑.๐๐) ๐ ๒ (=๒.๐๐) 

รวมผลงำนฯ ทั้งหมดของครู/อำจำรย์ เมื่อคิดถ่วง
น้ ำหนักแล้ว (ชิ้น) 

๔.๒๕ ๑.๕๐ ๐.๗๕ ๖.๕๐ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๙๖ 
ร้อยละ ๑๓.๒๘ ๔.๖๙ ๒.๓๔ ๖.๗๗ 
ผลประเมิน (เกณฑ์ร้อยละ ๑๕ เท่ำกับคะแนน ๕) - - - ๒.๒๖ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์        
ต่อจ 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 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ .มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้
ประโยชน์ จ ำนวน ๓ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๗ ชิ้น/ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๘๖ 
รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ จ ำนวน ๙ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ ชิ้น/ผลงำน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของ
ผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ 

๐ ๖ ๓ ๙ 

จ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๗ ๖ ๗ ๒๐ 
ร้อยละ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๔๒.๘๖ ๔๕.๐๐ 
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.นวก.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำร
น ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน ๐ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑ ชิ้น/ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐
รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่มี
หลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์       
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๕ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๐ ชิ้น/
ผลงำนคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 

 
 



๕๒ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์  งำนวิจัยของครู/
อำจำรย์ที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้
ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๔ ๑ ๐ ๕ 

จ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๗ ๒ ๑ ๑๐ 
ร้อยละ ๕๗.๑๔ ๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

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 - - ๘ ใน 
๘ ข้อ 

- ๕ ๑๐ 

๒.๒ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์        
งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่   
ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๒ ๒๑.๘๘ ๖.๒๕ ๓.๑๓ ๑๐.๔๒ ๓ ๖ 

๒.๓ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์        
งำนสร้ ำงสรรค์ ของผู้ เรี ยนที่ น ำไปใช้ประโยชน์          
ต่อจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด 

๓ ๐.๐๐ ๑๐๐ ๔๒.๘๖ ๔๕.๐๐ ๕ ๑๕ 

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

๓ ๕๗.๑๔ ๕๐.๐๐ ๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕ ๑๕ 

รวม ๑๐      ๔๖ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๖๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒ 
ไม่มี 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัยของครู/อำจำรย์ประจ ำ มีจ ำนวนน้อย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
๑. ควรกระตุ้นให้ครู/อำจำรย์ประจ ำ มีแรงจูงใจในกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย       

ให้มีจ ำนวนเพ่ิมขึ้น เพ่ือกำรน ำไปตีพิมพ์/เผยแพร่ และใช้ประโยชน์ (ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำผลงำน     
โดยหมุนเวียนให้ทั่วถึง) 

๒. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำ และผู้เรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ ให้มีรำยละเอียด
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย รำยละเอียดกำรจัดท ำโครงงำน ผลงำน หรืองำนวิจัย ชื่อผลงำน ชื่อเจ้ำของผลงำน 
รูปแบบกำรตีพิมพ์/เผยแพร่พร้อมห้วงเวลำ และกำรรับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์พร้อมห้วงเวลำ พร้อมทั้งแนบ
รำยละเอียดไว้ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ หรือใน SAR ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุปจ ำนวนผลงำนของครูและผู้ครปูระจ ำ ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

กำรน ำไปใช้ประโยชน์และกำรรับรองประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรตีพิมพ์/
เผยแพร ่

กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

กำรรับรอง 

๑. เสื้อชูชีพสะท้อนแสง 
(Leader Gown) 
ปรับปรุงใหม ่

สิ่งประดิษฐ์ น.ต.หญิง สุชีรำ 
สุขสงวน  
และ ร.อ.หญิง ผุสดี 
ศิริวัฒนำ 

เผยแพร่ใน
มหกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ พร.
ประจ ำปี ๒๕๕๗ 
ใน ๒๗ มิ.ย.๕๗ 
และกำรประชุม
วิชำกำร พร. ครั้งท่ี 
๒๗ ใน ๔ ก.ย.๕๗ 

ใช้ในกำรเรียน    
กำรสอน วิชำ ฝึก
เวชปฏิบัติฉุกเฉิน ๓
นรจ.ชั้นปีที่ ๒  

ผอ.รร.นวก.ฯ 
ใน ๑ เม.ย.๕๘ 

 รวม ๑ ผลงาน   รวม ๑ ผลงาน  รวม ๐ ผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุปจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนท่ีมีกำรน ำไปใช้ประโยชน์และกำรรับรอง 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรน ำไปใช้ประโยชน์ กำรรับรอง 
๑. หุ่นฝึกท ำคลอด 

(NHD Labor gown) 
สิ่งประดิษฐ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒  

พรรค พศ. เหล่ำ พ. 
ในกำรเรียนกำรสอนกำร
คลอดฉุกเฉิน วิชำ ฝึกเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน ๒ 

ผอ.รร.นวก.ฯ 
ใน ๑ เม.ย.๕๘ 

๒. อุปกรณ์ยดึท่อช่วย
หำยใจ 
(Fast Fix ET- Tube) 

สิ่งประดิษฐ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒  
พรรค พศ. เหล่ำ พ. 

ในกำรเรียนกำรสอน 
วิชำ ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

ผอ.รร.นวก.ฯ 
ใน ๑ เม.ย.๕๘ 

๓. เสำน้ ำเกลือเคลื่อนที่
ฉุกเฉิน 
(Emergency Stand 
Mobile) 

สิ่งประดิษฐ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒  
พรรค พศ. เหล่ำ พ. 

ในกำรเรียนกำรสอน 
วิชำ ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 

ผอ.รร.นวก.ฯ 
ใน ๑ เม.ย.๕๘ 

๔. Light vein สิ่งประดิษฐ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒  
พรรค พศ. เหล่ำ พ. 

  

๕. Defend head and 
neck 

สิ่งประดิษฐ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒  
พรรค พศ. เหล่ำ พ. 

  

๖. Super Loop สิ่งประดิษฐ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒  
พรรค พศ. เหล่ำ พ. 

  

๗. Belt Blood สิ่งประดิษฐ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒  
พรรค พศ. เหล่ำ พ. 

  

 รวม ๗  ผลงาน    รวม ๓ ผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

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.นวก.ฯ มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรฯ รวม ๑ กิจกรรม จำกจ ำนวน
กิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ คือ โครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพข้ันพื้นฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร.ให้กับ รร.อล.ฯ  

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี  รร.นวก.ฯ มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรฯ       
จ ำนวน ๓ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๙ กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ ๓๓.๓๓ รำยละเอียดตำม ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
หรือวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพฯ 

๑ ๑ ๑ ๓ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๓ ๓ ๓ ๙ 

ร้อยละ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ 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 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและวิชำกำร จ ำนวน ๒ โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ทั้งหมด ๓ โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ประกอบด้วย  

 



๕๗ 
 

๑. กิจกรรมสนับสนุนครูเป็นวิทยำกรให้กับหน่วยนอก 

 ๒. กิจกรรมสนับสนุนครูเป็นคณะท ำงำนตรวจสอบและผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ให้กับ ยศ.ทร. 
ประจ ำปี งป.๕๘ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี  รร.นวก.ฯ มีโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
สถำบันอ่ืนในกำรพัฒนำกำรศึกษำและวิชำกำร จ ำนวน ๖ โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำร    
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๙ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ รำยละเอียดตำม ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำน ที่ ๓ฯ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่มีกำร
ประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน ฯ 

๒ ๒ ๒ ๖ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๓ ๓ ๓ ๙ 

ร้อยละ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ 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.นวก.ฯ มีกำรจัดครู/อำจำรย์สนับสนุนหน่วยงำนภำยนอก จ ำนวน 
๑๖ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทั้งหมด ๓๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีกำรจัดครู/อำจำรย์สนับสนุนหน่วยงำน
ภำยนอก จ ำนวน ๔๒ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ทั้งหมด ๙๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ รำยละเอียดตำม 
ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำน ที่ ๓ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๑๓ ๑๓ ๑๖ ๔๒ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๙๖ 
ร้อยละ ๔๐.๖๓ ๔๐.๖๓ ๕๐.๐๐ ๔๓.๗๕ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

 



๕๘ 
 

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.นวก.ฯ มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรม บริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพ      
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย จ ำนวน ๑ โครงกำร จำกจ ำนวนโครงกำร/
กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด ๓ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ คือ กิจกรรมสนับสนุนครู      
เป็นวิทยำกรให้กับหน่วยนอก โดยให้กำรสนับสนุนครูเป็นวิทยำกร จ ำนวน ๕ นำย ให้กับ กวก.ศวก.พร. 
หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ในภำวะภัยพิบัติ ประจ ำปี งป.๕๘ โดยมีผู้เข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 
๖๘ นำย ใน ๕, ๑๓, และ ๑๔ ม.ค.๕๘  คือ ๑. น.ต.จักรกฤษณ์  ชำวสวนมุ่งเจริญ  ๒. ร.อ.พลธวัช  มิ่งวงศ์   
๓. ร.ท.จ ำนวน  จันจุติ  ๔. พ.จ.อ.คุณำพจน์  ละออง และ ๕. พ.จ.อ.มนตรี  จันทร์โย ซึ่งในโครงกำรดังกล่ำวได้
ก ำหนดให้มีกำรฝึกปฏิบัติกำรสำธิตกำรยกเคลื่อนย้ำยและกำรล ำเลียงผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ต่ำง ๆ และวิทยำกร
ได้น ำอุปกรณ์กำรยกเคลื่อนย้ำยฯ ที่ พร. ได้จัดหำให้ รร.นวก.ฯ ใหม่ คือ เปลสนำมชนิดพับเก็บได้มำทดลองใช้
กับกำรฝึก ในหลักสูตรนี้เป็นครั้งแรก ซึ่งปรำกฏว่ำสำมำรถใช้งำนได้ผลดีและมีประสิทธิภำพ พร้อมกับได้ให้    
ผู้เข้ำรับกำรอบรมท ำกำรประเมินควำมพึงพอใจของกำรใช้อุปกรณ์เปลสนำมในครั้งนี้ โดยมีผลประเมินอยู่ใน
ระดับที่ดีมำก และมีควำมควำมคล่องตัวสูง สำมำรถพกพำประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ได้สะดวกรวดเร็วในกำร
เคลื่อนย้ำย  ในกำรนี้คณะวิทยำกรเห็นว่ำกำรใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวในกำรเคลื่อนย้ำยและล ำเลียงผู้ป่วย            
มีประโยชน์และสำมำรถใช้งำนได้จริง จึงได้รำยงำนให้ รร.นวก.ฯ ทรำบ เมื่อ ๒ ก.พ.๕๘ และ รร.นวก.ฯ       
ได้น ำเสนอที่ประชุม เมื่อ ๔ ก.พ.๕๘ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ควำมเห็นชอบให้น ำเปลสนำมชนิดพับได้น ำไปใช้ใน   
กำรฝึกวิชำปฏิบัติกำรแพทย์ทหำรของ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ชั้นปีที่ ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗       
(ภำคฤดูร้อน) ในพ้ืนที่กำรฝึก กร.(กบร.กร. อ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง)  ฐท.สส. (อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี) และบริเวณ
อ่ำวไทยตอนบน ในกำรฝึกกำรล ำเลียงผู้ป่วยเจ็บทำงอำกำศ และพยำบำลสนำม เมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกได้รำยงำน
ผลกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในวันสรุปผลกำรฝึก ใน ๓ มี.ค.๕๘ มีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ใช้ เท่ำกับ ๔.๗๘ 
พร้อมกับให้บรรจุไว้ในหัวข้อกำรเรียนกำรสอนของวิชำกำรแพทย์ทหำร และวิชำกำรยกและเคลื่อนย้ำย 
หลักสูตร นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ชั้นปีที่ ๒  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
วิชำกำรหรือวิชำชีพที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย จ ำนวน ๓ โครงกำร     
จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด ๙ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่มีกำร
น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
หรือกำรวิจัยฯ 

๑ ๑ ๑ ๓ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๓ ๓ ๓ ๙ 

ร้อยละ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

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.นวก.ฯ เลือกโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำล
และกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำในสังกัด ทร. ให้กับ รร.อล.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน    
๔ ข้อ จำกจ ำนวน ๕ ข้อ ดังนี้ 
 (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีแผนงำนบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ และมีแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ได้อนุมัติจำก พร. เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๔ 
พร้อมกับได้มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร โดยมี น.ท.ธนู  สังหร่ำย หน.ฝ่ำยศึกษำ รร.นวก.ฯ เป็นประธำนฯ และ
เป็นผู้รับผิดชอบโครงกำร ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๒/๕๘ ลง ๑๒ มี.ค.๕๘ โดยได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำในสังกัด ทร. ให้กับ รร.อล.ฯ 
ใน ๑๖ มี.ค.๕๘ ซึ่ง รร.นวก.ฯ ได้มีกำรประชุมวำงแผนเตรียมกำรก่อนด ำเนินโครงกำร เมื่อ ๕ มี.ค.๕๘ โดยมี 
น.ท.ธนูฯ เป็นประธำนฯ มีครูเป็นวิทยำกร จ ำนวน ๘ นำย และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน ๙ นำย เป็นผู้ช่วย
วิทยำกร อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ น.ท.ธนูฯ กำรจัดกำรอบรมได้จัดให้มีทั้งภำคทฤษฎีและแบ่งกลุ่มปฏิบัติ     
แต่ละกลุ่มมีครูฝึกและผู้ช่วยครูฝึกในกำรฝึกกำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ         
เป็น นรจ.รร.อล.ฯ จ ำนวน ๗๙ นำย และข้ำรำชกำร อล.ทร. จ ำนวน ๑ นำย พร้อมกับได้มีกำรรำยงำนสรุป
โครงกำรและข้อเสนอแนะ เพ่ือน ำไปปรับปรุงในปีกำรศึกษำต่อไป พร้อมทั้งได้น ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมิน



๖๐ 
 

กำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำปรับปรุง ซึ่งมีจ ำนวน ๑ ข้อ คือ เตรียมอุปกรณ์ AED เพ่ือแสดงอุปกรณ์จริง และ
สำธิตให้นักเรียนดู : ทำง รร.นวก.ฯ ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกเครื่อง AED จะสำมำรถใช้ได้เฉพำะ
บุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ได้รับกำรอบรมเท่ำนั้น ปัจจุบันทำง สพฉ. ได้อนุญำตให้ประชำชนทั่วไปใช้ได้แล้ว 
ดังนั้น ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ รร.นวก.ฯ ได้วำงแผนที่จะน ำเครื่อง AED ไปแสดงและสำธิตให้นักเรียนดู 
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้รับอนุมัติจำก พร. 
เมื่อ ๑๓ ก.พ.๕๘ ให้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน 
ให้กับ รร.อล.ฯ มีตัวชี้วัด จ ำนวน ๓ ตัวชี้วัด สำมำรถด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำย ทั้ง ๓ ตัวชี้วัด จึงนับว่ำกำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวได้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ ดังนี้ 
   ๒.๑ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ เข้ำร่วมโครงกำรที่ มีต่อโครงกำร ระดับดี เท่ำกับ ๔.๕๑           
(ค่ำเป้ำหมำย ≥ ๓.๕๑)  
   ๒.๒ จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม ได้แก่ นรจ.รร.อล.ฯ จ ำนวน ๗๙ นำย และข้ำรำชกำร อล.ทร. 
จ ำนวน ๑ นำย รวม ๘๐ นำย ต่อจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมตำมแผนที่ก ำหนด จ ำนวน ๘๐ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ (ค่ำเป้ำหมำย ≥ ร้อยละ ๘๐)  
   ๒.๓ จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีคะแนนควำมรู้/ผลกำรฝึกปฏิบัติ ระดับดีขึ้นไป (≥ ร้อยละ ๗๐)      
มีจ ำนวน ๘๐ นำย ต่อจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม ๘๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ค่ำเป้ำหมำย ≥ ร้อยละ ๘๐) 
  (๓)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดย รร.นวก.ฯ ได้จัดโครงกำรฯ ต่อเนื่องมำ    
๓ ปีกำรศึกษำ  ดังนี้ 

  ๓.๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ จัดโครงกำรฯ ณ ร.ร.วัดกระจับพินิจ  
  ๓.๒ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ จัดโครงกำรฯ ณ รร.ชอร.ฯ  
  ๓.๓ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จัดโครงกำรฯ ณ รร.อล.ฯ  

  (๔)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมเนื่องจำกโครงกำรฯ   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียนของ รร.อล.ฯ มีควำมรู้และทักษะในกำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน 
สำมำรถให้กำรช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บฉุกเฉินได้อย่ำงถูกต้องตำมหลักกำร เนื่องจำกเป็นสถำนศึกษำที่มีควำมเสี่ยง 
อำจเกิดอันตรำยอย่ำงฉับพลันอันเนื่องมำจำกกระแสไฟฟ้ำหรือเครื่องจักรกล ในระหว่ำงกำรฝึกปฏิบัติงำนและ  
กำรเรียนกำรสอนได้ และจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรของผู้เข้ำรับกำรอบรม ในภำพรวม
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีเท่ำกับ ๔.๕๑ ซึ่งนับได้ว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
  (๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพหรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ 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 



๖๑ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ 
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ 
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๓.๑ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำง
วิชำกำรและหรือวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำร
พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน
สังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ ต่อจ ำนวน
กิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ทั้งหมด 

๔ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๕ ๒๐ 

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

๔ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๖๖.๖๗ ๕ ๒๐ 

๓.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่ เป็น
วิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชำญ/ท่ีปรึกษำกรรมกำร
วิชำกำร/วิชำชีพ สนับสนุนหน่วยงำนอื่นในกองทัพ/
ภำยนอกสถำนศึกษำ ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด 

๔ ๔๐.๖๓ ๔๐.๖๓ ๕๐.๐๐ ๔๓.๗๕ ๕ ๒๐ 

๓.๔ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
วิชำกำรที่น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนหรือกำรวิจัย ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
วิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๓๓.๓๓ ๕ ๒๐ 

๓.๕ ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพแก่สังคม 

๔ - - 
 

๔ ใน  
๕ ข้อ 

- ๔ ๑๖ 

รวม ๒๐      ๙๖ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๘๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓ 
ครู/อำจำรย์ และบุคลำกร มีศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่

หน่วยงำนภำยนอก 
จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ  
สรุป จ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 
ตัวบ่งช้ี 

๓.๑ ๓.๒ 
๑. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำล 

และกำรกู้ชีพข้ันพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร. ให้กับ 
รร.อล.ฯ 

๑๖ มี.ค.๕๘ รร.อล.ฯ   

๒. กิจกรรมสนับสนุนครูเป็นวิทยำกรให้กับหน่วยนอก     
๒.๑ ให้กำรสนับสนุน  พ.จ.อ.หญงิ จิตตวดี  สังข์นคร       
เป็นวิทยำกรให้กับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ 
(สพฉ.)  

๑๔ - ๑๖ ก.พ.๕๘ รพ.ธรรมศำสตร ์
เฉลิมพระเกียรติ  
ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง  
จว.ปทุมธำนี 

  

๒.๒ ให้กำรสนับสนุนครเูป็นวิทยำกรให้กับ กวก.ศวก.พร.  
ดังนี ้

    

      ๒.๒.๑ หลักสูตรกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินทำงกำรแพทย ์
ในภำวะภัยพิบตัิ ประจ ำปี งป.๕๗ จ ำนวน ๕ นำย คือ  
               ๑. น.ต.จักรกฤษณ์  ชำวสวนมุ่งเจรญิ  
               ๒. ร.อ.พลธวัช  มิ่งวงศ์  
               ๓. ร.ท.จ ำนวน  จันจุติ 
               ๔. พ.จ.อ.คุณำพจน์  ละออง 
               ๕. พ.จ.อ.มนตรี  จันทร์โย 

๕, ๑๓ และ       
๑๔ ม.ค.๕๘ 

กวก.ศวก.พร.    

       ๒.๒.๒ หลักสูตรเสริมสมรรถนะจ่ำใหม่ พรรค พศ. 
เหล่ำ พ. ประจ ำปี งป.๕๗ วิชำกำรจัดกำรเบื้องต้นกับโรค     
ที่พบบ่อย จ ำนวน ๒ นำย คือ 
               ๑. น.ต.หญิง รติรส  แมลงภู่ทอง 
               ๒. ร.อ.พลธวัช  มิ่งวงศ์ 

๖ พ.ค.๕๗ และ  
๔ ก.ค.๕๗ 

กวก.ศวก.พร.   

      ๒.๒.๓ โครงกำร “ฟื้นฟูองค์ควำมรู้บุคลำกรหน่วย
แพทย์ปฐมภูมิ” ทร. งป.๕๗ จ ำนวน ๒ นำย คือ  
              ๑. น.ท.ธนู  สังหร่ำย 
              ๒. น.ต.จักรกฤษณ์  ชำวสวนมุ่งเจริญ 

๒๔ - ๒๖ มิ.ย.๕๗ ห้องวิมำณทิพย์ 
โรงแรมมณเฑียร   
ริเวอร์ไซด์  
เขตสำธร กทม. 

  

 ๒.๓ ให้กำรสนับสนุนครูเป็นครูช่วยสอน วพร.ศวก.พร.  
หลักสูตรพยำบำลศำสตร์บัณทิต จ ำนวน ๖ นำย คือ 
      ๑. น.ท.กิตติ  พงษ์ประดิษฐ วิชำกำยวิภำค ช้ันปีท่ี ๑ 
      ๒. น.ต.สุเทพ  จันทร์เทศ วิชำกำยวิภำค ช้ันปีท่ี ๑ 
      ๓. น.ต.จักรกฤษณ์  ชำวสวนมุ่งเจริญ วิชำปฏิบัติ 
กำรพยำบำลเวชศำสตร์ทำงทะเล  ช้ันปีท่ี ๓ 
      ๔. ร.อ.พลธวัช  มิ่งวงศ์  วิชำปฏิบัติกำรพยำบำล 
เวชศำสตร์ทำงทะเล  ช้ันปีท่ี ๓ 
      ๕. ร.ท.จ ำนวน  จันจุติ  วิชำปฏิบัติกำรพยำบำล 
เวชศำสตร์ทำงทะเล  ช้ันปีท่ี ๓ 
      ๖ . พ .จ .อ .ภำณุ เดช  นพไธสง  วิชำปฏิบั ติกำร
พยำบำลเวชศำสตร์ทำงทะเล  ช้ันปีท่ี ๓ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

วพร.ศวก.พร.     

 
 
 
 



๖๓ 
 

ที ่ ช่ือโครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 
ตัวบ่งช้ี 

๓.๑ ๓.๒ 
 ๒.๔ ให้กำรสนับสนุน น.ท.ธนู  สังหร่ำย เป็นวิทยำกร

โครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดภัย ไร้ยำเสพติด ให้กับ 
ส ำนักงำนเขตพระนคร   

๒๗ มิ.ย.๕๗ บริษั ท  ส รรพสิ นค้ ำ     
ตั้งฮั่วเส็ง จ ำกัด  
สำขำบำงล ำพู กทม. 

  

๒.๕ ให้กำรสนับสนุนครูเป็นวิทยำกรให้ องค์กำรบริหำร 
ส่วนต ำบลพันท้ำยนรสิงห์ อ.เมือง จว.สมุทรสำคร  
อบรม “กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น” จ ำนวน ๓ นำย คือ 
     ๑. น.ต.หญิง รติรส  แมลงภู่ทอง 
     ๒. ร.อ.พลธวัช  มิ่งวงศ์ 
     ๓. พ.จ.อ.มนตรี  จันทร์โย 

๒๙ ส.ค.๕๗ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลพันท้ำยนรสิงห์ 
อ.เมือง จว.สมุทรสำคร 

  

๒.๖ ให้กำรสนับสนุนครูเป็นวิทยำกรให้กับโรงเรียน        
จินดำมณี  (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) อบรม “กำรปฐม
พยำบำล” จ ำนวน ๔ นำย คือ 
       ๑. น.ต.หญิง รติรส  แมลงภูท่อง 
       ๒. น.ต.จักรกฤษณ์  ชำวสวนมุ่งเจริญ 
       ๓. ร.อ.พลธวัช  มิ่งวงศ์ 
       ๔. พ.จ.อ.ภำณุเดช  นพไธสง 

๖ และ ๑๒ พ.ค.๕๗ โรงเรียนจินดำมณ ี
เขตจอมทอง กทม. 

  

๒.๗ ให้กำรสนับสนุนครูเป็นวิทยำกรให้กับบริษัทไทยออยล์ 
จ ำนวน ๔ นำย คือ 
      ๑. ร.อ.พลธวัช  มิ่งวงศ์  
      ๒. พ.จ.อ.คุณำพจน์  ละออง  
      ๓. พ.จ.อ.ภำณุเดช  นพไธสง  
      ๔. พ.จ.อ.มนตรี  จันทร์โย  

๑๕ พ.ค.๕๗ และ 
๑๒ มิ.ย.๕๗ 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน
จ ำกัด อ.ศรีรำชำ 
จว.ชลบุร ี

  

๓. กิจกรรมสนับสนุนครูเป็นคณะท ำงำตรวจสอบและผู้
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำให้กับ ยศ.ทร. ประจ ำปี งป.๕๘ 
จ ำนวน   ๒ นำย คือ 

    

๓.๑ ให้กำรสนับสนุน น.ท.ธนู  สังหร่ำย  เป็นผู้ตรวจและ
ประเมินคุณภำพภำยใน รร.สสท.ฯ 

๒๔ - ๒๖ พ.ย.๕๗ รร.สสท.ฯ   

๓.๒ ให้กำรสนับสนุน น.ต.จักรกฤษณ์  ชำวสวนมุ่งเจรญิ  
เป็นผู้ตรวจและประเมินคณุภำพภำยใน รร.ดย.ฯ 

๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘ รร.ดย.ฯ   

    ๑ ๒ 
 รวม ๓ กิจกรรม/โครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ  
สรุป จ ำนวนครูและผู้ช่วยครูที่ไปให้บริกำรทำงวิชำกำร/วิชำชีพ แก่หน่วยงำนภำยนอก  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
ที ่ ยศ    ช่ือ    ช่ือสกุล โครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 
๑. น.ท.กิตติ  พงษ์ประดิษฐ 

 
เป็นครูช่วยสอนหลักสตูรพยำบำลศำสตร์
บัณฑิต วิชำกำยวิภำคศำสตร์ และ            
วิชำสรีรวิทยำ  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ วพร.ศวก.พร. 

๒. น.ท.ธนู  สังหร่ำย ๑. เป็นวิทยำกรบรรยำย “โครงกำรป้อง        
ยำเสพตดิในสถำนประกอบกำร”  

๒๗ มิ.ย.๕๗ ส ำนักงำน 
เขตพระนครกทม. 

๒. เป็นวิทยำกรโครงกำรฟื้นฟูองค์ควำมรู้
บุคลำกรหน่วยแพทย์ปฐมภมูิ ทร. งป.๕๗  

๒๔ – ๒๖ มิ.ย.๕๗ ห้องวิมำนทิพย์  
โรงแรมมณเฑียรริเวอรไ์ซด์ 
เขตสำธร กทม. 

๓. เป็นคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยในให้กับ ยศ.ทร. โดยเป็น
คณะท ำงำนตรวจสอบและประเมนิคุณภำพ 
ภำยใน รร.สสท.ฯ 

๒๔ – ๒๖ พ.ย.๕๗ รร.สสท.ฯ  

๔. เป็นวิทยำกรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง “กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพข้ัน
พื้นฐำนโรงเรียนจ่ำในสถำนศึกษำ สังกัด ทร.” 
ให้กับ รร.อล.ฯ  

๑๖ มี.ค.๕๘ รร.อล.ฯ  

๓. น.ท.ปรีชำ  ใจพรหม 
 

เป็นวิทยำกรโครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร 
เรื่อง “กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพข้ัน
พื้นฐำนโรงเรียนจ่ำในสถำนศึกษำ สังกัด ทร.” 
ให้กับ รร.อล.ฯ  

๑๖ มี.ค.๕๘ รร.อล.ฯ  

๔. น.ท.สุเทพ  จันทร์เทศ 
 

เป็นครูช่วยสอนหลักสตูรพยำบำลศำสตร์
บัณฑิต วิชำกำยวิภำคศำสตร์ และวิชำ
สรีรวิทยำ  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ วพร.ศวก.พร. 

๕. น.ต.วิเชียร  สกุลพรำหมณ์ 
 

เป็นวิทยำกรโครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร 
เรื่อง “กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพข้ัน
พื้นฐำนโรงเรียนจ่ำในสถำนศึกษำ สังกัด ทร.” 
ให้กับ รร.อล.ฯ  

๑๖ มี.ค.๕๘ รร.อล.ฯ  

๖. น.ต.หญิง รติรส  แมลงภู่ทอง 
 

๑. เป็นวิทยำกรอบรม “กำรปฐมพยำบำล” 
โรงเรียนจินดำมณี (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

๖ และ ๑๒ พ.ค.๕๗ โรงเรียนจินดำมณ ี
เขตธนบุรี กทม. 

๒. เป็นวิทยำกรโครงกำรให้ควำมรูเ้ชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น” 
ปี ๒๕๕๗ 

๒๙ ส.ค.๕๗ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลพันท้ำยนรสิงห์  
อ.เมือง จว.สมุทรสำคร 

  ๓. เป็นวิทยำกรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง “กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ ชีพขั้น
พื้นฐำนโรงเรียนจ่ำในสถำนศึกษำสังกัด ทร.”  
ให้กับ รร.อล.ฯ  

๑๖ มี.ค.๕๘ รร.อล.ฯ  

 
 
 
 
 



๖๕ 
 

ที ่ ยศ    ช่ือ    ช่ือสกุล โครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 
๗. น.ต.จักรกฤษณ์   

ชำวสวนมุ่งเจริญ 
๑. เป็นครูช่วยสอนหลักสูตรพยำบำลศำสตร์
บัณฑิต วิชำเวชศำสตร์ทำงทะเล  

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ วพร.ศวก.พร. 

๒. เป็นวิทยำกรอบรม “กำรปฐมพยำบำล” 
โรงเรียนจินดำมณี (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

๖ และ ๑๒ พ.ค.๕๗ โรงเรียนจินดำมณี  
เขตธนบุรี กทม. 

๓. เป็นวิทยำกรโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง “กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพข้ัน
พื้นฐำนโรงเรียนจ่ำในสถำนศึกษำสังกัด ทร.”  
ให้กับ รร.อล.ฯ  

๑๖ มี.ค.๕๘ รร.อล.ฯ  

๔. เป็นวิทยำกรหลักสูตรกำรปฏบิตัิกำรฉุกเฉิน
ทำงกำรแพทย์ในภำวะภัยพิบัติ ประจ ำปี งป.๕๘ 

๕, ๑๓ และ ๑๔ 
ม.ค.๕๘ 

กวก.ศวก.พร. 

๕. เป็นวิทยำกรโครงกำรฟื้นฟูองค์ควำมรู้
บุคลำกรหน่วยแพทย์ปฐมภมูิ ทร.  

๒๔ – ๒๖ มิ.ย.๕๗ ห้องวิมำนทิพย์  
โรงแรมมณเฑียรริเวอรไ์ซด์ 
เขตสำธร กทม. 

  ๖. เป็นคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยในให้กับ ยศ.ทร. โดยเป็น
คณะท ำงำนตรวจสอบและประเมนิคุณภำพ
ภำยใน รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

๒๐ – ๒๒ ม.ค.๕๘ รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 

๘. ร.อ.นัทธี  ตำปะส ี
 

เป็นวิทยำกรโครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร 
เรื่อง “กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพข้ัน
พื้นฐำนโรงเรียนจ่ำในสถำนศึกษำสังกัด ทร.”  
ให้กับ รร.อล.ฯ  

๑๖ มี.ค.๕๘ รร.อล.ฯ  

๙. ร.อ.พลธวัช  มิ่งวงศ์ ๑. เป็นวิทยำกรอบรม “กำรปฐมพยำบำล” 
โรงเรียนจินดำมณี (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

๖ และ ๑๒ พ.ค.๕๗ โรงเรียนจินดำมณ ี
เขตธนบุรี กทม. 

๒. เป็นวิทยำกรหลักสูตรเสริมสมรรถนะ 
จ่ำใหม่ พรรค พศ. เหล่ำ พ. 

๖ พ.ค. - ๔ ก.ค.๕๗ กวก.ศวก.พร. 

๓. เป็นวิทยำกรอบรมกำรเคลื่อนยำ้ยผู้ป่วย  ๑๕ พ.ค. และ  
๑๒ มิ.ย.๕๗ 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน 
จ ำกัด อ.ศรีรำชำ 
จว.ชลบุร ี

๔. เป็นวิทยำกรโครงกำรให้ควำมรูเ้ชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง “กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น” 
ปี ๒๕๕๗ 

๒๙ ส.ค.๕๗ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลพันท้ำยนรสิงห์  
อ.เมือง จว.สมุทรสำคร 

๕. เปน็ครูช่วยสอนหลกัสตูรพยำบำลศำสตร์บณัฑติ 
วิชำปฏิบตัิกำรพยำบำลเวชศำสตร์ทำงทะเล ช้ันปีท่ี ๓ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ วพร.ศวก.พร. 

  ๖. เป็นวิทยำกรหลักสูตรกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
ทำงกำรแพทย์ในภำวะภัยพิบัติ ประจ ำปี งป.๕๘ 

๕, ๑๓ และ ๑๔  
ม.ค.๕๘ 

กวก.ศวก.พร. 

๑๐. ร.ท.จ ำนวน  จันจุต ิ
 

๑. เป็นครูช่วยสอนหลักสูตรพยำบำลศำสตร์
บัณฑิต วิชำปฏิบตัิกำรพยำบำลเวชศำสตร์ทำง
ทะเล ช้ันปีท่ี ๓ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ วพร.ศวก.พร. 

๒. เป็นวิทยำกรหลักสูตรกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
ทำงกำรแพทย์ในภำวะภัยพิบัติ ประจ ำปี งป.๕๘ 

๕, ๑๓ และ ๑๔ 
ม.ค.๕๘ 

กวก.ศวก.พร. 

๑๑. ร.ต.มนสั  คลำพิมำย 
 

เป็นวิทยำกรโครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร 
เรื่อง “กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพข้ัน
พื้นฐำนโรงเรียนจ่ำในสถำนศึกษำสังกัด ทร.”  
ให้กับ รร.อล.ฯ 

๑๖ มี.ค.๕๘ รร.อล.ฯ 



๖๖ 
 

ที ่ ยศ    ช่ือ    ช่ือสกุล โครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 
๑๒. พ.จ.อ.คุณำพจน์  ละออง 

 
๑. เป็นวิทยำกรหลักสูตรกำรปฏบิตัิกำรฉุกเฉิน
ทำงกำรแพทย์ในภำวะภัยพิบัติ ประจ ำปี งป.๕๘ 

๕, ๑๓ และ ๑๔  
ม.ค.๕๘ 

กวก.ศวก.พร. 

๒. เป็นวิทยำกรอบรมกำรเคลื่อนยำ้ยผู้ป่วย  ๑๕ พ.ค. และ  
๑๒ มิ.ย.๕๗ 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน 
จ ำกัด อ.ศรีรำชำ 
 จว.ชลบุร ี

๑๓. พ.จ.อ.ภำณเุดช  นพไธสง 
 

๑. เป็นครูช่วยสอนหลักสูตรพยำบำลศำสตร์
บัณฑิต วิชำปฏิบตัิกำรพยำบำลเวชศำสตร์ทำง
ทะเล ช้ันปีท่ี ๓ 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ วพร.ศวก.พร. 

๒. เป็นวิทยำกรอบรมกำรเคลื่อนยำ้ยผู้ป่วย  ๑๕ พ.ค. และ  
๑๒ มิ.ย.๕๗ 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน 
จ ำกัด อ.ศรีรำชำ 
จว.ชลบุร ี

๓. เป็นวิทยำกรอบรม “กำรปฐมพยำบำล” 
โรงเรียนจินดำมณี (หลักสูตรภำษำอังกฤษ) 

๖ และ ๑๒ พ.ค.๕๗ โรงเรียนจินดำมณี  
เขตธนบุรี กทม. 

๑๔. พ.จ.อ.หญิง จิตตวดี  สังข์นคร 
 

เป็นวิทยำกรให้กับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชำติ (สพฉ.)  

๑๔ - ๑๖ ก.พ.๕๘ รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิม
พระเกียรติ  
ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง  
จว.ปทุมธำน ี

๑๕. พ.จ.อ.มนตรี  จันทรโ์ย 
 

๑. เปน็วิทยำกรโครงกำรให้ควำมรู้เชิงปฏบิัติกำร เรื่อง 
“กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น” ปี ๒๕๕๗ 

๒๙ ส.ค.๕๗ องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลพันท้ำยนรสิงห์  
อ.เมือง จว.สมุทรสำคร 

  ๒. เป็นวิทยำกรอบรมกำรเคลื่อนยำ้ยผู้ป่วย  ๑๕ พ.ค.๕๗ และ   
๑๒ มิ.ย.๕๗ 

บริษัท ไทยพำรำไซลีน 
จ ำกัด อ.ศรีรำชำ 
จว.ชลบุร ี

๓. เป็นวิทยำกรหลักสูตรกำรปฏบิตัิกำรฉุกเฉิน
ทำงกำรแพทย์ในภำวะภัยพิบัติ ประจ ำปี งป.๕๘ 

๕, ๑๓ และ  
๑๔ ม.ค.๕๘ 

กวก.ศวก.พร. 

๑๖. พ.จ.อ.ภำนุพงษ์  เพิ่มเจรญิ เป็นวิทยำกรโครงกำรอบรมเชิงปฏบิัติกำร 
เรื่อง “กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพข้ัน
พื้นฐำนโรงเรียนจ่ำในสถำนศึกษำสังกัด ทร.”  
ให้กับ รร.อล.ฯ  

๑๖ มี.ค.๕๘ รร.อล.ฯ  

รวม  ๑๖  นาย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 
 

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 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูลพบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและหรือแผนงำน/โครงกำรสอดคล้องกับ ปรัชญำ 
ปณิธำน/วิสัยทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำยของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. 
และ กห. พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้มีกำรจัดท ำและขออนุมัติแผนยุทธศำสตร์ รร.นวก.ฯ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ ภำรกิจของสถำบันมำตรฐำนกำรศึกษำตำมที่กองทัพก ำหนด และเป็นกำร
เตรียมควำมพร้อมด้ำนก ำลังพลให้สำมำรถปฏิบัติงำนตำมภำรกิจหน้ำที่ที่ ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพในกำรพัฒนำก ำลังพลให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงมืออำชีพในแต่ละสำขำ ในแผนยุทธศำสตร์
ของ รร.นวก.ฯ ประกอบด้วย ๔ ประเด็นยุทธศำสตร์ ๖ เป้ำประสงค์ ๒๒ กลยุทธ์ มี ๔๗ ตัวชี้วัด คือ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำร ประเด็น
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย และประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
พัฒนำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน นอกจำกนี้ ยังได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตร ปวส.วฉ. ซึ่งได้เริ่ม
ด ำเนินกำรตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เพ่ือให้เป็นไปตำม พ.ร.บ.กำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
เกณฑ ์และวิธีกำรรับรององค์กรและหลักสูตรกำรศึกษำหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติกำร และกำรให้ประกำศนียบัตร และ
เครื่องหมำยวิทยฐำนะแก่ผู้ผ่ำนกำรศึกษำหรืออบรม ของสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๕๖ รวมทั้ง
ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิอำชีวศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำร  
 



๖๘ 
 

  (๒)  มีแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีสอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 
รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้แปลงแผนยุทธศำสตร์ 
พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ไปสู่กำรปฏิบัติในรูปของแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๕๗ โดยมีกำรก ำหนดค่ำ
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในทุกแผนงำนและโครงกำร ซึ่งมีทั้งหมดจ ำนวน ๑๑ แผนงำน รวม ๗๒ โครงกำร 
และก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในทุกโครงกำร รวมทั้งหมด ๑๑๓ ตัวชี้วัด โดยได้รับอนุมัติ
เห็นชอบจำกประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/รอง จก.พร. (๒) ในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๗         เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗  
  (๓)  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ส ำเร็จ จ ำนวน ๕๖ โครงกำร       
จำกโครงกำรทั้งหมด ๗๒ โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๘ แต่เมื่อพิจำรณำตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแต่ละ
แผนงำน/โครงกำร พบว่ำด ำเนินกำรส ำเร็จตำมตัวชี้วัด จ ำนวน ๙๐ ตัวชี้วัด จำกตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๑๒ ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๕ รำยละเอียดตำมตำรำงท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
  (๔)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และ
รำยงำนต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีประชุมติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และได้เสนอให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำทรำบ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ 
๑/๒๕๕๘ เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๘  
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
ไปปรับปรุงแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้น ำ
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำฯ ในกำรประชุมเมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗     
ไปปรับปรุง  ซึ่ง ร.อ.นพ.อัจฉริยะฯ (กรรมกำรฯ) ได้เสนอให้ รร.นวก.ฯ ต้องเปลี่ยนชื่อหลักสูตร และต้องปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่อนุกรรมกำรรับรององค์กรและหลักสูตรกำรศึกษำหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติกำร 
และกำรให้ประกำศนียบัตร และเครื่องหมำยวิทยฐำนะแก่ผู้ผ่ำนกำรศึกษำหรือฝึกอบรม (อศป.) ก ำหนด ดังนั้น 
รร.นวก.ฯ จึงได้เสนอให้ พร. แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง   
เวชกิจฉุกเฉิน ให้เป็นหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ ตำมค ำสั่ง        
กรมแพทย์ทหำรเรือ (เฉพำะ) ที่ ๘๑/๒๕๕๘ ลง ๓ เม.ย.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ให้เป็นหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำ
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ และคณะกรรมกำรฯ ได้เริ่มมีกำรประชุมครั้งแรก เมื่อ ๒๐ เม.ย.๕๘ เพ่ือให้ทันใช้
ภำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ ต่อไป 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ 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 หรือ ๕)   ๕ 

 

 



๖๙ 
 

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 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูลพบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ ในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ผอ.รร.นวก.ฯ) ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้
ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ พิจำรณำจำกมีกำรชี้แจงท ำควำมเข้ำใจและกระตุ้นเตือนให้ทุกฝ่ำย        
เห็นควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และวัตถุประสงค์
ของสถำบัน ให้นโยบำยและร่วมพิจำรณำแผนยุทธศำสตร์ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นไปตำมหน้ำที่ในค ำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำฯ ที่ก ำหนดให้มีหน้ำที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ รร.นวก.ฯ ตำมหลัก         
ธรรมำภิบำล มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงของยุทธศำสตร์ นโยบำย 
  (๒)  กรรมกำรสถำนศึกษำ/ครู อำจำรย์ และบุคลำกรในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้เปิดโอกำสให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกำร
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ โดยพิจำรณำจำกกำรให้ครูและบุคลำกรได้แสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุม
ต่ำง ๆ และเป็นคณะกรรมกำรต่ำง ๆ เช่น คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร คณะกรรมกำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ คณะกรรมกำรสอบควำมรู้ และคณะกรรมกำรวิจัย พัฒนำ และกำร
จัดกำรควำมรู้ เป็นต้น รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง รร.นวก.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และให้ควำมร่วมมือในกำรรับกำร
ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำก ยศ.ทร. เป็นต้น 
  (๓) มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมงำนอย่ำงน้อยปีละ ๗ ครั้ง พบว่ำ มีกำรประชุมชี้แจง                  
กำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งหมด ๑๖ ครั้ง โดยมีกำรประชุม รร.นวก.ฯ จ ำนวน ๖ ครั้ง 
(เม่ือ ๘ พ.ค.๕๗, ๒๒ พ.ค.๕๗, ๘ ต.ค.๕๗, ๖ พ.ย.๕๗, ๒ ธ.ค.๕๗, ๓ เม.ย.๕๘) ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
หลักสูตร จ ำนวน ๔ ครั้ง (เมื่อ ๗ พ.ค.๕๗, ๒๖ พ.ค.๕๗, ๒๔ มิ.ย.๕๗, ๓๑ ก.ค.๕๗) ประชุมคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน ๕ ครั้ง (เมื่อ ๒๓ พ.ค.๕๗, ๒๒ ก.ย.๕๗, ๘ ต.ค.๕๗, ๖ พ.ย.๕๗, ๑๗ ธ.ค.๕๗) 



๗๐ 
 

ประชุมคณะกรรมกำรสอบควำมรู้ จ ำนวน ๑ ครั้ง (เมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๗ ) ประชุมคณะกรรมกำรวิจัย พัฒนำ และ
กำรจัดกำรควำมรู้ จ ำนวน ๑ ครั้ง (เมื่อ ๑๗ ธ.ค.๕๗) 
  (๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ รร.นวก.ฯ      
มีกำรจัดประชุมติดตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๑ ครั้ง โดยได้เสนอผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร งำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ทรำบ ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๘  
  (๕)  กำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ/กำรติดตำมงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร 
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรประเมินผู้บริหำร จ ำนวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย กำรประเมินตนเอง
ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน ๑ ครั้ง (มีค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินเท่ำกับ ๔.๗๐ ตรงกับระดับดีมำก) ให้ก ำลังพล
ภำยในสถำบันประเมินผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล อีก ๑ ครั้ง (มีค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินเท่ำกับ ๓.๘๙ ตรงกับ
ระดับดี) และกำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร ในระบบ HRMISS ของ ทร. อีก ๒ ครั้ง (ทุก เม.ย. และ ต.ค.) 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ 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 ๔.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำ  
ในด้ำนวิชำชีพ/ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำร
ผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ ทั้ งหมด
(ตัวบ่งชี้ที่ 12 ของ สมศ.) เป็น output ของตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓๖.๙๙ ≥ ๓๗ ≥ ๕๕ ≥ ๖๕ ≥ ๗๕ ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน  
หรือต่ ำกว่ำระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำ 
ด้ำนวิชำชีพ จ ำนวน ๐ นำย ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอื่น ๆ (เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร) จ ำนวน       
๐ นำย และได้รับกำรพัฒนำทั้งสองด้ำน จ ำนวน ๓๒ นำย รวมได้รับกำรพัฒนำทั้งหมด จ ำนวน ๓๒ นำย    
จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองทั้งหมด ๓๒ นำย (ในจ ำนวนนี้เป็นครูปกครองด้วย ๙ นำย)       
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำร
ปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ จ ำนวน ๐ นำย ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอ่ืน ๆ จ ำนวน ๑๑ นำย                                         
และได้รับกำรพัฒนำทั้งสองด้ำน จ ำนวน ๘๕ นำย รวมได้รับกำรพัฒนำทั้งหมด จ ำนวน ๙๖ นำย จำกจ ำนวน               
 



๗๑ 
 

ครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองทั้งหมด จ ำนวน ๙๖ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร นำยทหำร
ปกครองทั้งหมด 

๓๒ 
(๓๒+๙-๙) 

๓๒ 
(๓๒+๙-๙) 

๓๒ 
(๓๒+๙-๙) 

๙๖ 
(๙๖+๒๗-๒๗) 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/
นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ/
อย่ำงเดียว 

๐ ๐ ๐ ๐ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/
นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรฯ 
อย่ำงเดียว 

๖ ๔ ๐ ๑๐ 
 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/
นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนวิชำชีพ
และด้ำนวิชำกำรฯ 

๒๖ ๒๘ ๓๒ ๘๖ 

รวมจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/
นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพหรือ
ด้ำนวิชำกำร ทั้งหมด 

๓๒ ๓๒ ๓๒ ๙๖ 

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

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

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ  มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน  
หรือต่ ำกว่ำระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๖ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑) มีระบบฐำนข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้น ำระบบงำนด้ำน
ก ำลังพลของ ทร. (hrmiss.navy.mi.th) มำใช้ในกำรบริหำรงำนได้ในระดับหนึ่งที่ เกี่ยวกับด้ำนก ำลังพล      



๗๒ 
 

ของหน่วย เช่น กำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี  กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร และกำรประเมินค่ำ
นำยทหำรระดับสูง ในระบบก ำลังพลของ ทร. และกำรใช้ระบบงำนสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ทร. ในกำร  
รับ - ส่ง เอกสำร มีฐำนข้อมูลคะแนน (GPA) คะแนนควำมประพฤติของนักเรียน ข้อมูลพ้ืนฐำนของครูที่ได้รับ
กำรพัฒนำ  ในระบบอินทรำเน็ตของ รร.นวกฯ http://noms.nod.go.th/noms 
  (๒)  ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีร่ับผิดชอบ
ตำมค ำสั่งของ รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๑/๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสำรสนเทศ ให้ น.ต.ทรงชัย  ชื่นใจเรือง 
(เป็นประธำนกรรมกำร)  ร.ต.มนัส  คลำพิมำย  พ.จ.อ.ภำณุเดช  นพไธสง  พ.จ.อ.หญิง จิตตวดี  สังข์นคร   
พ.จ.อ.นพดล  ชีวะไทย (กรรมกำร)  พ.จ.อ.ณัติพัฒน์  วงษ์นรพัฒน์ (กรรมกำรและเลขำนุกำร)  พ.จ.ต.ภำนุพงษ ์ 
เพ่ิมเจริญ (กรรมกำรและ ผช.เลขำนุกำร) ท ำหน้ำที่วำงแผน ประสำนงำน ด ำเนินกำร ก ำกับดูแลและส่งเสริม
กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศให้เป็นรูปธรรม มีควำมต่อเนื่อง ตอบสนองภำรกิจของ รร.นวก.ฯ และจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำนด้ำนสำรสนเทศประจ ำปี โครงกำรหรือกิจกรรม  
  (๓)  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ   
ของผู้ใช้ฐำนข้อมูลหรือกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศของ รร.นวก.ฯ ควำมพึงพอใจในภำพรวม ได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๐๗ อยู่ในระดับ พอใช้ มีทั้งหมด ๓ ด้ำน (๑) ด้ำนกำรใช้บริกำรเว็บไซต์สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๐๓ อยู่ในระดับ พอใช้ (๒) ด้ำนกำรใช้บริกำรฐำนข้อมูลสำรสนเทศ มีค่ำเท่ำกับ ๒.๙๖ อยู่ในระดับ 
พอใช้ (๓) ด้ำนประสิทธิภำพควำมปลอดภัยของข้อมูลสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๑๘ อยู่ในระดับ พอใช้ 
  (๔)  มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ พบว่ำ รร.นวก.ฯ  มีกำรปรับปรุง
ฐำนข้อมูลของครูและนักเรียนที่จบกำรศึกษำในชั้นปีที่  ๑ และชั้นปีที่  ๒ ตำมบันทึกฯ ฝ่ำยบังคับกำร           
ลง ๔ ก.พ.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติใช้ฐำนข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนและครูของ รร.นวก.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ โดยฝ่ำยบังคับกำรของ รร.นวก.ฯ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร กำรเรียน
กำรสอนและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ โดยเข้ำใช้งำนได้ที่ http://noms.nomd.go.th/noms ผ่ำนระบบรักษำควำม
ปลอดภัยในระบบเครือข่ำย ต้องใช้ Username และ Password ก่อนเข้ำใช้งำน และข้อมูลสำรสนเทศนักเรียน 
กิจกำรนักเรียน/ข้อมูลนักเรียน/และข้อมูลครู งำนบุคลำกร/คุณวุฒิ - อำจำรย์ ของ รร.นวกฯ ใช้โปรแกรมจุมล่ำ 
ในกำรจัดข้อมูลผลกำรเรียน (GPA) คะแนนควำมประพฤติของนักเรียนโดยใช้ภำษำ html และกำร upload 
ไฟล์ pdf เกี่ยวกับข้อมูลคุณวุฒิของครู - อำจำรย์ ที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ   
  (๕)  มีระบบฐำนข้อมูลทั้งหมดท ำงำนประสำนกันเป็นเครือข่ำยของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำร
ติดตั้งระบบเครือข่ำยภำยในของ รร.นวก.ฯ มีกำรติดตั้ง Switching Hub ที่ห้องคอมพิวเตอร์ มีเครื่อง Server 
ของ รร.นวก.ฯ และรับสัญญำณ Internet จำก พร. โดยผ่ำนระบบ Fireber Optic มำผ่ำนระบบ wifi       
ของ รร.นวก.ฯ ให้สำมำรถใช้งำนอินเตอร์เน็ตจำกภำยนอกได้ เพ่ือให้นักเรียน ครู - อำจำรย์ บุคลำกร ใช้สืบค้น
ข้อมูลต่ำง ๆ ผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตได้  
  (๖)  มีกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรน ำอินเตอร์เน็ตควำมเร็ว
สูงจำก พร. มำใช้งำนใน รร.นวก.ฯ และทำง พร. มีกำรติดตั้ง Filewall ที่จะช่วยป้องกันรักษำควำมปลอดภัย
ไม่ให้บุคคลภำยนอกบุกรุกเข้ำมำในระบบภำยในของ พร.และ รร.นวก.ฯ มีกำรก ำหนด Username และ 
Password ส ำหรับกำรเข้ำใช้งำนเว็บไซต์สำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรของ รร.นวก.ฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ 
มีกำรลงโปรแกรมป้องกันไวรัส kaspersky ของ สสท.ทร. มีกำรควบคุมดูแลระบบเครือข่ำยและเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ของ รร.นวก.ฯ โดยแผนกสำรสนเทศของ พร. ในด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยของระบบด้วย 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 

http://noms.nomd.go.th/noms


๗๓ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๖ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๖) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับกำร
พัฒนำในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำฯและบุคลำกรทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 12 ของ 
สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙ ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน  
หรือต่ ำกว่ำระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีครู/อำจำรย์/นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ได้รับกำร
พัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๔๓ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์/นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร
ทั้งหมด ๔๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีครู/อำจำรย์/นำยทหำรปกครอง    
และบุคลำกร ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๑๒๘ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์/นำยทหำร
ปกครอง และบุคลำกรทั้งหมด ๑๒๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/
นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำน
คุณธรรม จริยธรรม 

๔๓ ๔๒ ๔๓ ๑๒๘ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร 
ทั้งหมด 

๔๓ ๔๒ ๔๓ ๑๒๘ 

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

 

 

 

 



๗๔ 
 

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

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๙ ≤ ๙ 
(๗.๐๑ - ๙) 

≤ ๗ 
(๖.๐๑ - ๗) 

≤ ๖ 
(๕.๐๑ - ๖) 

≤ ๕ 
(๐ - ๕) 

ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน  
หรือต่ ำกว่ำระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน ๒๕,๕๗๙,๒๙๖.๕๒ 
บำท ประกอบด้วย งบประมำณประจ ำปี  และ งป.รำยรับสถำนศึกษำ โดยมีเงินเหลือสุทธิ จ ำนวน 
๕๕,๒๓๑.๕๖ บำท คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๒ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
๗๔,๙๙๑,๕๑๕.๕๕ บำท โดยมีเงินเหลือจ่ำยที่ต้องน ำส่งคืน เป็นเงิน ๘๔๒,๗๗๕.๓๙ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๑) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ๓๐๕,๐๐๐ ๔๘๒,๕๔๓.๘๓ ๕๕,๒๓๑.๕๖ ๘๔๒,๗๗๕.๓๙ 
จ ำนวนงบประมำณท่ีได้รับกำร
จัดสรรทั้งหมด 

๒๓,๓๒๕,๐๒๓ ๒๖,๐๘๗,๑๙๖.๐๓ ๒๕,๕๗๙,๒๙๖.๕๒ ๗๔,๙๙๑,๕๑๕.๕๕ 

ร้อยละ ๑.๓๑ ๑.๘๕ ๐.๒๒ ๑.๑๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

(๒) ร้อยละของงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและกำรสร้ำง       
องค์ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ ต่องบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ ≥ ๓๐ ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน  
หรือต่ ำกว่ำระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรใช้งบประมำณ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  อุปกรณ์กำรฝึก/
เครื่องช่วยฝึก  นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  ระบบห้องสมุด  ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน ๑,๒๔๘,๕๐๕ 
บำท จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้ งหมด จ ำนวน ๘,๔๕๙,๓๓๐.๕๒ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๗๖               
ซึ่งงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ฯ ประกอบด้วย 
 
 
 



๗๕ 
 

 ๑) อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  จ ำนวน   ๘๘๕,๑๕๐.๐๐ บำท 
 ๒) นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้   จ ำนวน    ๘๕,๓๖๕.๐๐ บำท 
 ๓) ระบบห้องสมุด  จ ำนวน  ๑๘๗,๒๗๐.๐๐ บำท  
 ๔) ระบบสำรสนเทศ   จ ำนวน  ๙๐,๗๒๐.๐๐ บำท 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีกำรใช้งบประมำณ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  
อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก  นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้  ระบบห้องสมุด  ระบบสำรสนเทศ เป็นเงิน 
๔,๑๖๐,๕๖๕.๖๕ บำท จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๒๕,๖๐๘,๐๓๓.๕๕ บำท คิดเป็นร้อยละ
๑๖.๒๕ ซึ่งงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ฯ ประกอบด้วย 
 ๑) อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  จ ำนวน   ๒,๔๔๔,๔๓๐.๐๐ บำท 
 ๒) นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้   จ ำนวน    ๒๖๖,๒๕๕.๐๐ บำท 
 ๓) ระบบห้องสมุด  จ ำนวน  ๒๖๒,๒๗๐.๐๐ บำท  
 ๔) ระบบสำรสนเทศ   จ ำนวน  ๑,๘๑๗,๖๑๐.๐๐ บำท 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๒) เท่ำกับ ๒ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
งบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  
อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก 
นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบ
สำรสนเทศ 

๑,๓๐๗,๖๓๕ ๑,๖๐๔,๔๒๕.๖๕ ๑,๒๔๘,๕๐๕ ๔,๑๖๐,๕๖๕.๖๕ 

งบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ ๗,๔๘๑,๗๓๙ ๙,๖๖๖,๙๖๔.๐๓ ๘,๔๕๙,๓๓๐.๕๒ ๒๕,๖๐๘,๐๓๓.๕๕ 
ร้อยละ ๑๗.๔๘ ๑๖.๖๐ ๑๔.๗๖ ๑๖.๒๕ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๒ 

(๓) ร้อยละของงบประมำณวัสดุฝึก ต่องบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 
เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ - ๔.๙๙ ≥ ๕ ≥ ๗ ≥ ๘ ≥ ๑๐ ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน  

หรือต่ ำกว่ำระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรใช้งบประมำณวัสดุฝึก (วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ส ำหรับกำรฝึก
ปฏิบัติงำน) จ ำนวน ๒,๖๖๒,๔๒๒.๕๔ บำท จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๘,๔๕๙,๓๓๐.๕๒ บำท 
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๔๗ ซึ่งงบประมำณวัสดุฝึก ประกอบด้วย ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น/แก๊สหุงต้ม  ค่ำวัสดุสำย 
พธ. (วัสดุสิ้นเปลือง)  ค่ำวัสดุสำย ยศ.ทร. (วัสดุเครื่องช่วยกำรศึกษำ)  ค่ำวัสดุสำย อล.ทร. (วัสดุฝึกงำน)  ค่ำวัสดุ
สำย วศ.ทร. (วัสดุฝึกงำน)  ค่ำวัสดุสำย สสท. (วัสดุฝึกงำน)  ค่ำยุทธอำภรณ์ และ ค่ำอมภัณฑ์กำรฝึก 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีกำรใช้งบประมำณวัสดุฝึก (วัสดุ
สิ้นเปลืองที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติงำน)  จ ำนวน ๗,๓๘๓,๐๐๕.๕๔ บำท จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้งหมด 
จ ำนวน ๒๕,๖๐๘,๐๓๓.๕๕ บำท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๘๓ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๓) เท่ำกับ ๕ คะแนน 



๗๖ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
งบประมำณวัสดุฝึก ๒,๐๙๑,๘๕๙ ๒,๖๒๘,๗๒๔.๐๐ ๒,๖๖๒,๔๒๒.๕๔ ๗,๓๘๓,๐๐๕.๕๔ 
งบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ ๗,๔๘๑,๗๓๙ ๙,๖๖๖,๙๖๔.๐๓ ๘,๔๕๙,๓๓๐.๕๒ ๒๕,๖๐๘,๐๓๓.๕๕ 
ร้อยละ ๒๗.๙๖ ๒๗.๑๙ ๓๑.๔๗ ๒๘.๘๓ 
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 ำกับดูแลให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
ครบถ้วน 
(๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๕)  มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ      
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ จำกกำรศึกษำเอกสำรและสัมภำษณ์ผู้บริหำร พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำของ รร.นวก.ฯ ตำมค ำสั่ง พร. (เฉพำะ) ที่ ๓๖๙/๒๕๕๖ ลง ๕ พ.ค.๕๖ โดยมี 
รอง จก.พร. (๒) เป็นประธำน และมี ผอ.รร.นวก.ฯ เป็นเลขำนุกำร ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ได้ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้
ระบุไว้ในค ำสั่งในกำรก ำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ รร.นวก.ฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล กำรมี
ส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงยุทธศำสตร์ นโยบำยกำรบริหำรงำน รร.นวก.ฯ และจัดให้มี/ส่งเสริมกำรประเมิน
ประสิทธิภำพของผู้บริหำร ด้วยกำรจัดประชุมเพ่ือมอบนโยบำยให้กับ รร.นวก.ฯ และพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗ เพ่ือให้ รร.นวก.ฯ ได้ใช้เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำน  
  (๒)  คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ ได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗ เพ่ือมอบนโยบำยให้กับ รร.นวก.ฯ 
และได้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ส ำหรับใช้เป็นกรอบ
ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 



๗๗ 
 

  (๓)  มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลและก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
ครบถ้วน (ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภำพ หลักกำรมีส่วนร่วม หลักควำมโปร่งใส หลักกำร
ตอบสนอง หลักภำระรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักกำรกระจำยอ ำนำจ หลักควำมเสมอภำค  และหลักกำร
มุ่งเน้นฉันทำมติ) พบว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำฯ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำสอดคล้อง
กับหลักธรรมำภิบำล โดยให้มีกำรกระจำยอ ำนำจ เน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร และควำมเสมอภำค  
พิจำรณำจำกรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗ ที่เปิดโอกำสให้ทุกฝ่ำยทั้งผู้บริหำร
ทุกระดับ ผู้แทนครู ผู้แทน ยศ.ทร. ตลอดจนศิษย์เก่ำ ผู้ปกครอง หน่วยรับบรรจุ และหน่วยฝึกภำยนอก ได้มีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือใช้ประกอบกำรบริหำรงำนและกำรตัดสินใจ 
  (๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ คณะกรรมกำร
บริหำรสถำนศึกษำฯ มีกำรติดตำมงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๑ ครั้ง ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๘  
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป พบว่ำ รร.นวก.ฯ     
ได้น ำข้อเสนอแนะจำกมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗ มำด ำเนินกำรแก้ไข               
ซึ่ง ร.อ.นพ.อัจฉริยะฯ (กรรมกำรฯ) ได้เสนอให้ รร.นวก.ฯ ต้องเปลี่ยนชื่ อหลักสูตร และต้องปรับปรุงหลักสูตร      
ให้เป็นไปตำมเงื่อนไขที่อนุกรรมกำรรับรององค์กรและหลักสูตรกำรศึกษำหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติกำร และกำรให้
ประกำศนียบัตรและเครื่องหมำยวิทยฐำนะแก่ผู้ผ่ำนกำรศึกษำหรืออบรม (อศป.) ก ำหนด ดังนั้น รร.นวก.ฯ จึงได้
เสนอให้ พร. แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ให้เป็น
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ ตำมค ำสั่ง พร. (เฉพำะ) ที่ ๘๑/๒๕๕๘ 
ลง ๓ เม.ย.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 
ให้เป็นหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ ทั้งนี้  คณะกรรมกำรฯ ได้เริ่มมี
กำรประชุม ครั้งแรก เมื่อ ๒๐ เม.ย.๕๘  
 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 

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 



๗๘ 
 

(๘)  มีทรัพยำกรกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้ ที่มีควำมหลำกหลำย เพียงพอและทันสมัย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้คะแนนเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำรสูงสุดและ/หรือรองที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงซึ่ง
สำมำรถพิจำรณำได้ใน ๓ กรณี ดังนี้ 

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

- กรณีที่ ๒ ให้ผู้บริหำรประเมินตนเอง ร้อยละ ๖๐ และหัวหน้ำหน่วยประเมินผู้บริหำร ร้อยละ ๔๐     
โดยให้ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ หรือ 

- กรณีท่ี ๓  ให้ผู้บริหำรสูงสุดประเมินตนเองโดยให้ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ  
เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 

 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ใช้ผลประเมินตำมควำมเป็นจริง ไม่มีผลกำรด ำเนินงำน  

หรือต่ ำกว่ำระดับ 
คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ เลือกประเมินกรณีที่ ๓ โดยให้ผู้บริหำรประเมินตนเอง ซึ่งผล
ประเมินตนเองของผู้บริหำร (น.อ.ชำคริต  สุขแย้ม ผอ.รร.นวก.ฯ) มีค่ำเฉลี่ย ๔.๗๐  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีกำรประเมินผู้บริหำร (รวม ๒ ท่ำน)      
มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำร เท่ำกับ ๔.๓๔ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๘* เท่ำกับ ๔.๓๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ 
(น.อ.กระจ่ำง) 
(กรณีท่ี ๒) 

ปี ๒๕๕๖ 
(น.อ.ชำคริต) 
(กรณีท่ี ๒) 

ปี ๒๕๕๗ 
(น.อ.ชำคริต) 
(กรณีท่ี ๓) 

รวม 

ผลประเมินตนเองของผู้บริหำร : ร้อยละ ๖๐ ๔.๓๘ ๓.๘๘   
ผลประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร ครั้งที่ ๑ ๙๐.๐๐ ๘๔.๓๓   
ผลประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร ครั้งที่ ๒ ๗๘.๐๐ ๘๒.๖๗   
ผลเฉลี่ยกำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร 
(ร้อยละ) 

๘๔.๐๐ ๘๓.๕๐   

ผลเฉลี่ยกำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร 
(ปรับเป็น ๕ ระดับคะแนน) : นน.ร้อยละ ๔๐ 

๔.๒๐ ๔.๑๘   

ผลประเมินตนเองของผู้บริหำรสูงสุด - - ๔.๗๐  
ค่ำเฉลี่ยรวมผลประเมินผู้บริหำร ถ่วงน้ ำหนักแล้ว ๔.๓๑ ๔.๐๐ ๔.๗๐ ๑๓.๐๑ 
เฉลี่ยรวม ๓ ปี  - - ๔.๓๔ 
ผลประเมิน     ๔.๓๔ 

 
 
 
 
 



๗๙ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก 
(A) 

ผลประเมิน เฉลี่ย  
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๔.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำร
จัดกำรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์  ของ ทร. และ
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ กห. 

๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ(เกณฑ์ตำมที่กองทัพก ำหนด) 

๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์
วิชำกำร/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำน
วิชำชีพ/ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิต
สื่อกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ต่อ
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ 
ทั้งหมด 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๒๕ 

๔.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรกำรเรียนกำรสอนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 

๕ -  ๖ ใน  
๖ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๕ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร 
นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับกำรพัฒนำใน
ด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำฯและบุคลำกรทั้งหมด 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๒๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ ศักยภำพด้ำนกำรเงินและงบประมำณ (๕)       
(๑) ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ต่องบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรร 

๑ ๑.๓๑ ๑.๘๕ ๐.๒๒ ๑.๑๒ ๕ ๕ 

(๒) ร้อยละของงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  
อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึกนวัตกรรมและกำรสร้ำง
องค์ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ ต่อ
งบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 

๒ ๑๗.๔๘ ๑๖.๖๐ ๑๔.๗๖ ๑๖.๒๕ ๒ ๔ 

(๓) ร้อยละของงบประมำณวัสดุฝึก ต่องบด ำเนินกำรจัด
กำรศึกษำ 

๒ ๒๗.๙๖ ๒๗.๑๙ ๓๑.๔๗ ๒๘.๘๓ ๕ ๑๐ 

๔.๗*กำรปฏิบั ติ ตำมหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ 

๕ - - ๕ ใน  
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๘*กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

๕ ๔.๓๑ ๔.๐๐ ๔.๗๐ ๔.๓๔ ๔.๓๔ ๒๑.๖๘ 

รวม ๔๐      ๑๙๐.๖๘ 

ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๗๗ 
ระดับคุณภำพ       ดีมาก 



๘๐ 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔  
  ๑. ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน และก ำกับติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง  
 ๒. มีกำรจัดท ำทั้งแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
และเป้ำหมำยครบถ้วนทุกโครงกำร ส่งผลให้สถำนศึกษำมีกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำร   
ที่ชัดเจน  
 ๓.  ครูได้รับกำรพัฒนำครบถ้วนอย่ำงท่ัวถึงและต่อเนื่อง ทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
 ๔. มีควำมพยำยำมที่จะน ำระบบ CMS (Content Management System : ระบบบริหำรจัดกำร
เนื้อหำของเว็บไซต์) หรือ Joomla โดยเขียนด้วยภำษำ html แล้วน ำข้อมูลต่ำง ๆ ขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของ 
รร.นวก.ฯ โดยใช้เว็บส ำเร็จรูปในกำรจัดกำรเก่ียวกับข้อมูลเกรดนักเรียน คะแนนควำมประพฤติของนักเรียน 

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี มีหลำยโครงกำร/กิจกรรมที่ไม่ได้ด ำเนินกำร หรือด ำเนินกำรแล้วไม่บรรลุ
ตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด (ไม่ส ำเร็จจ ำนวน ๒๖ จำก ๗๒ โครงกำร ไม่บรรลุจ ำนวน ๒๒ จำก ๑๑๒ ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ ๒๐ ของจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. เพ่ือลดภำระงำนและเตรียมกำรรองรับกำรประเมินคุณภำพรอบสี่ของ สมศ. ควรทบทวนและ
พิจำรณำปรับลดโครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติรำชกำร ให้เหลือเฉพำะตัวชี้วัดที่ส ำคัญและจ ำเป็น     
ที่สำมำรถวัดประสิทธิภำพของผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงแท้จริง เช่น ตัวชี้วัดประเมินทรัพยำกรสนับสนุน     
กำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน เป็นตัวชี้วัดประเมินทรัพยำกรในภำพรวม แต่ยังคงมีรำยกำรประเมินที่ครอบคลุม    
ทุกด้ำน ลดกิจกรรม/โครงกำรที่ไม่จ ำเป็นที่เป็นลักษณะของงำนประจ ำ เช่น กำรสอบควำมรู้ และควรน ำมำ
เกณฑ์กำรประเมินคุณภำพรอบสี่ของ สมศ. มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรก ำหนดตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปี เช่น กำรบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวนครูและบุคลำกรสำยสนับสนุนที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์
ที่ก ำหนด จ ำนวนครูที่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพหรือกำรประเมินจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรพัฒนำ
ห้องเรียนคุณภำพหรือกำรประกวดห้องเรียน เป็นต้น  
 ๒. ในกรณีที่ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ควรระบุ    
หน่วยนับให้ชัดเจนว่ำจะวัดประเด็นใด หรือวัดควำมส ำเร็จในขอบเขตใด เพ่ือมิให้ผู้ปฏิบัติสับสนในกำรจัดเก็บ
ข้อมูลและรำยงำนผลด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เช่น  
  - ก ำหนดตัวชี้วัดของโครงกำรที่ ๑.๗ โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. : 
ร้อยละค่ำเฉลี่ยคะแนน ALCPT หลังกำรอบรม มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนน ALCPT ก่อนกำรอบรม ≥ ๕ และ
รำยงำนผลว่ำ : คะแนนเฉลี่ยหลังกำรอบรม มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนน ALCPT ก่อนกำรอบรม = ๓.๓๘     
ซึ่งไม่ชัดเจนว่ำ “ร้อยละค่ำเฉลี่ย” หมำยถึง จ ำนวนผู้เรียน หรือจ ำนวนคะแนนผลกำรสอบใด (ได้ปรับแก้ไขให้
ใหม่เป็น คะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ ALCPT หลังกำรอบรม สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ ALCPT ก่อนกำร
อบรม ≥ ร้อยละ ๕ ของคะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ ALCPT ก่อนกำรอบรม) 
 - ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรที่ ๑.๕ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรสอนหลักสูตร ปวส.วฉ. : จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เข้ำร่วมโครงกำร ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวน
ครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด แต่รำยงำนว่ำ มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่เข้ำร่วมโครงกำร ๓๐ นำย จำกจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำที่ก ำหนด ๓๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งควำมหมำยของ “จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด” (๓๒ นำย) กับ “จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่ก ำหนด” (๓๐ นำย) มีควำมหมำยแตกต่ำงกัน 
 - ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรที่ ๙.๙ โครงกำรโรงเรียนนำวิกเวชกิจเสริมสร้ำง
นักเรียนให้มีภำวะผู้น ำ : จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด         



๘๑ 
 

แต่รำยงำนว่ำ มี นรจ. เข้ำร่วมโครงกำร ๓๕ นำย จำกจ ำนวน นรจ. ทั้งหมด ๓๕ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งมี
จ ำนวน นรจ. ทั้งหมด ๗๕ นำย แต่ผู้รับผิดชอบต้องกำรหมำยถึงจ ำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ อย่ำงเดียว ที่มีจ ำนวน 
๓๕ นำย  
 ๓. ควรแนบเอกสำร/หลักฐำนอ้ำงอิงประกอบผลกำรด ำเนินงำนในมำตรฐำนที่ ๔ฯ ด้วย นอกเหนือจำก
ใบปะหน้ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มี เช่น ต้นฉบับแบบประเมินต่ำง ๆ ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  (มีแต่ปก) และหลักฐำนประกอบกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแต่ละ
โครงกำร เป็นต้น 

๔. ควรน ำโปรแกรมสำรสนเทศงำนกำรศึกษำ (eqanavy) ที่ ยศ.ทร. พัฒนำขึ้นจำกควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำต่ำง ๆ และจัดอบรมกำรใช้โปรมแกรมฯ ให้เมื่อ ส.ค.๕๘ มำใช้ในกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลครู 
ฐำนข้อมูลนักเรียน และฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือเอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของ รร.นวก.ฯ 

๕. ควรจัดหำอุปกรณ์เก็บส ำรองข้อมูลแบบเครือข่ำย (NAS : Network Attached Storage) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่สำมำรถส่งไฟล์ แชร์ไฟล์ หรือส ำรองไฟล์ได้ในระบบอินทรำเน็ต โดยสำมำรถเปิดได้ ๒๔ ชั่วโมง และ
ควรส ำรองข้อมูล (Backup) อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหำย และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแชร์
ข้อมูล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๑. แผนงำน
พัฒนำกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 

๑.๑ โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรสอบควำมรู้
ควำมสำมำรถตำมหลักสูตรและ
สมรรถนะตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

๑. ร้อยละของจ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
ที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/
มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง ระดบั
เกณฑด์ีขึ้นไป (≥ ร้อยละ ๗๐) ต่อ
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

๑. มผีูส้ ำเร็จกำร 
ศึกษำที่สอบผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพระดับ
เกณฑด์ีขึ้นไป  
จ ำนวน ๒๕ นำย 
จำกจ ำนวนผู ้
ส ำเรจ็กำรศึกษำ 
ทั้งหมด ๓๕ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๔๓   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒. ร้อยละของจ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ
ที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนหลักสตูร
ระดับเกณฑด์ีขึ้นไป (≥ ร้อยละ ๗๐) ต่อ
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

๒. มีผูส้ ำเร็จกำร 
ศึกษำที่สอบผ่ำน
เกณฑ์มำตรฐำน
หลักสตูรระดับ
เกณฑด์ีขึ้นไป 
จ ำนวน ๒๕ นำย 
จำกจ ำนวนผู ้
ส ำเรจ็กำรศึกษำ 
ทั้งหมด ๓๕ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๔๓  

  

๑.๒ โครงกำรประเมินควำม 
พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ี
ได้ผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วย
ผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเรจ็กำรศึกษำ ในด้ำน
สมรรถนะทำงวิชำชีพและคณุลักษณะ
ทำงทหำร เกณฑด์ีขึ้นไป (≥ ๓.๕๑) ต่อ
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมดทีไ่ด้รับ
กำรประเมิน  

มผีู้ส ำเร็จกำร 
ศึกษำทีไ่ด้รับผล
กำรประเมิน
ควำมพึงพอใจ
ของหน่วยผู้ใช้ 
ทำงด้ำน
สมรรถนะทำง
วิชำชีพและคุณ 
ลักษณะทำง
ทหำรระดับ      
ดีขึ้นไป จ ำนวน 
๒๗ นำย จำก
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ทั้งหมด ๒๗ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

  

  



๘๓ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

๑.๓ โครงกำรวิจยั เรื่อง กำร
ประเมินควำมจ ำเป็นในกำร
พัฒนำบุคลำกรของ รร.นวก.ฯ 

จ ำนวนรำยงำนกำรวิจยั เรื่อง กำร
ประเมินควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำร
พัฒนำบุคลำกรของ รร.นวก.ฯ 
จ ำนวน ๑ ฉบับ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔ โครงกำรปรับปรุงหลักสูตร
ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง      
เวชกิจฉุกเฉิน  

จ ำนวนเอกสำรหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพช้ันสูงเวชกิจฉุกเฉิน  
จ ำนวน ๑ ฉบับ 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

  

๑.๕ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร 
กำรจัดท ำเอกสำรประกอบ 
กำรสอนหลักสูตร ปวส.วฉ. 

๑. จ ำนวนแผนกำรสอน/เอกสำร
ประกอบกำรเรียนกำรสอน/ต ำรำ/       
วีดิทัศน์ของผู้เข้ำรับกำรอบรม  
≥ ๕ เรื่อง 

๑. ผูเ้ข้ำรับ 
กำรอบรมจัดท ำ     
วีดิทัศน์ ได้ ๕ เรื่อง 
คือ กำรตรวจ 
ร่ำงกำยระบบ
กำรแพทย์ฉกุเฉนิ, 
กำรยกเคลื่อนย้ำย,     
กำรถอดหมวก
กันน๊อค,  
กำรเยบ็แผล  และ
กำรช่วยฟื้นคนืชีพ 

  

๒. ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ
ที่เข้ำร่วมโครงกำร ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์
ประจ ำทีก่ ำหนดทั้งหมด ≥ ร้อยละ ๘๐  

๒. มีครู/อำจำรย์
ประจ ำที่เข้ำร่วม
โครงกำร จ ำนวน 
๓๐ นำย จำก
จ ำนวนที่ก ำหนด 
๓๐ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

๑.๖ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร   
กำรวัด ประเมินผล และกำรจดัท ำ
ธนำคำรข้อสอบ ตำมมำตรฐำน ทร.  

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เขำ้รับ   
กำรอบรม ≥ ๓.๕๑ 

ไมไ่ดร้ับกำรอนุมตัิ
งบประมำณ 

  

๒. จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด ≥ ร้อยละ ๘๐  

  

๑.๗ โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำ 
อังกฤษ  นรจ. พรรค พศ. เหลำ่ พ.
(แก้ใหม่เป็น คะแนนเฉลี่ยผล
กำรสอบ ALCPT หลังกำรอบรม 
สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ 
ALCPT ก่อนกำรอบรม  ≥  
ร้อยละ ๕ ของคะแนนคะแนน
เฉลี่ยผลกำรสอบ ALCPT ก่อน
กำรอบรม) 

ร้อยละค่ำเฉลี่ยคะแนน ALCPT หลัง
กำรอบรม มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนน 
ALCPT ก่อนกำรอบรม ≥ ๕ 
 

คะแนนเฉลีย่ 
หลังกำรอบรม 
มำกกว่ำค่ำเฉลี่ย 
ของคะแนน 
ALCPT ก่อนกำร
อบรม = ๓.๓๘ 

  



๘๔ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

๑.๘ โครงกำรฝึกเสริมประสบ 
กำรณด์้ำนเทคนิคหตัถกำร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต่อโครงกำร  ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อ
โครงกำร เท่ำกับ
๔.๖๗ 

  

๑.๙ โครงกำรฝึกทบทวนเทคนิค
หัตถกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๕๗ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต่อโครงกำร  ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของนักเรียน
ที่มีต่อโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๖๐ 

  

๑.๑๐ โครงกำรฝึกใช้ทักษะกำร
ฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำร
เขียนภำษำอังกฤษนอกสถำนท่ี 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗    

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต่อโครงกำร  ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของนกัเรียน
ที่มีต่อโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๑๖ 

  

๑.๑๑ โครงกำรส่งเสริมควำมรู้
ด้ำนกำรกีฬำ นรจ. พรรค พศ. 
เหล่ำ พ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ต่อโครงกำร  ≥ ๓.๕๑ 

งดกิจกรรม อยู่
ระหว่ำงประกำศ
กฎอัยกำรศึก 

  

๑.๑๒ โครงกำรสัมมนำกระบวน 
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตร
ประกำศนียบตัรวิชำชีพช้ันสูงเวช
กิจฉุกเฉิน      

๑. ร้อยละของจ ำนวนผู้เข้ำร่วมสัมมนำ
ต่อจ ำนวนครูทั้งหมด ≥ ๘๐ 

ไมไ่ดร้ับกำรอนุมตัิ
งบประมำณ 

  

๒. ค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินควำมพึง
พอใจต่อกำรจัดโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

  

๑.๑๓ โครงกำรกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพช้ันสูงเวชกิจฉุกเฉิน 
 

๑. ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสตูร (GPAX) ของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแตล่ะปีกำรศกึษำ 
≥ ๒.๕๐ 

๑. ค่ำเฉลี่ยของ
ระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสตูร(GPAX) 
ของผู้ส ำเรจ็
กำรศึกษำ 
เท่ำกับ ๓.๒๗ 

  

๒. จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในแตล่ะปี 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ 
ด ี- ดีมำก ≥ ร้อยละ ๖๐ ของจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

๒. มีผูส้ ำเร็จ
กำรศึกษำทีม่ี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนอยู่
ในเกณฑ์ดี - ดีมำก  
จ ำนวน ๒๕ นำย 
จำกจ ำนวนผู้ 
ส ำเรจ็กำรศึกษำ
ทั้งหมด ๓๕ นำย  

  

  



๘๕ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 

 

 

 คิดเป็นร้อยละ 
๗๑.๔๓ 

  

๓. จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนน
ควำมประพฤต/ิกำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ 
ด ี- ดีมำก ≥ ร้อยละ ๖๐ ของจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

๓. มีผูส้ ำเร็จกำร 
ศึกษำที่มีคะแนน
ควำมประพฤต/ิ
กำรประเมินค่ำ 
คุณลักษณะทำง
ทหำร มีคุณธรรม  
จริยธรรมและ
จรรยำบรรณ อยู่ใน
เกณฑ์ ดี - ดมีำก 
จ ำนวน ๓๕ นำย 
จำกจ ำนวนผูส้ ำเรจ็
กำรศึกษำทั้งหมด 
๓๕ นำยคิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

๑.๑๔ กิจกรรมกำรศึกษำดูงำน     
นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ.  

จ ำนวนแหล่งกำรเรียนรู้นอก
สถำนศึกษำ ๕ แหล่ง  

มีแหล่งเรียนรู้  
๕ แหล่ง คือ  
๑. ดูงำนนำวีวิจัย     
๒. ดูงำนวัดพระศรี
รัตนศำสดำรำม 

 ๓. จิตอำสำมูลนิธิ
เด็กก ำพร้ำ 

 ๔. ดูงำนศูนย์กำร
เรี ยน รู้ เศ รษฐกิ จ
พอเพียง ค่ำยสุรสีห์          
จว.กำญจนบุรี 

 ๕. ดูงำนนวัตกรรม   
กองทัพไทย  

  

  



๘๖ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

๑.๑๕ กิจกรรมกำรสอบควำมรู้                
นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. 

๑. จ ำนวนครั้งในกำรจดัสอบควำมรู ้
ต่อภำคกำรศึกษำ ≥ ๑ ครั้ง 

๑. จัดสอบควำมรู้ 
นรจ.ชั้นปีที่ ๑ 
จ ำนวน ๒ ครั้ง
ต่อ ๒ ภำค
กำรศึกษำ (ภำค
ละ ๑ ครั้ง) และ
ช้ันปีท่ี ๒ จ ำนวน 
๑ ครั้ง              

 
 

 

๒. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ นรจ.  
ที่มีต่อกำรจัดสอบควำมรู้ ≥ ๓.๕๑ 

๒. ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของ 
นรจ. ที่มีต่อกำร
จัดสอบควำมรู้  
เท่ำกับ ๔.๒๑   

 
 

 

๑.๑๖ กิจกรรมกำรประชุมเสนอ
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   

จ ำนวนครั้งในกำรจัดประชุมเสนอ
แผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ต่อภำค
กำรศึกษำ จ ำนวน ๑ ครั้ง 

จัดประชุมเสนอ
แผนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ต่อ
ภำคกำรศึกษำ 
จ ำนวน ๔ ครั้ง   
ปี ๑ จ ำนวน ๒ 
ครั้ง ภำคต้น 
(พ.ค.๕๗),  ภำค
ปลำย (๙ ต.ค.
๕๗) ปี ๒ จ ำนวน 
๒ ครั้ง ภำคต้น 
(๒๐ ก.พ.๕๗), 
ภำคปลำย (๒๕
ส.ค.๕๗) 

  

๑.๑๗ กิจกรรมกำรประชุมเสนอ 
ผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ประจ ำภำคกำรศึกษำ  

จ ำนวนครั้งในกำรจัดประชุมเสนอผล
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ต่อภำค
กำรศึกษำ จ ำนวน ๑ ครั้ง                        

จัดประชุมเสนอ
ผลกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน 
ต่อภำคกำรศึกษำ 
จ ำนวน ๔ ครั้ง  
ปี ๑ จ ำนวน ๒ 
ครั้ง ภำคต้น 
(๑๐ พ.ค.๕๗) 
ภำคปลำย/ร้อน 
(๕ มี.ค.๕๘) ปี ๒ 
จ ำนวน ๒ ครั้ง
ภำคต้น  

  

 
 



๘๗ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

  (๑๒ ต.ค.๕๗) 
ภำคปลำย/ร้อน 
(๒๐ มี.ค.๕๘) 

  

๑.๑๘ กิจกรรมกำรจัดท ำธนำคำร
ข้อสอบตำมมำตรฐำน ทร. 

จ ำนวนครั้งในกำรจัดท ำธนำคำรข้อสอบ
ตำมมำตรฐำน ทร. ต่อภำคกำรศึกษำ  
จ ำนวน ๑ ครั้ง 

ไมไ่ดร้ับกำรอนุมตัิ
งบประมำณ 

  

๑.๑๙ กิจกรรมกำรวิจำรณ์    
หลักสูตร นรจ.พรรค พศ.  เหล่ำ 
พ. 
 

จ ำนวนครั้งในกำรจัดกิจกรรมกำรวิจำรณ์ 
หลักสูตร ของ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ.
ต่อปีกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ ครั้ง 

จัดกิจกรรม
วิจำรณห์ลกัสตูร 
ช้ันปีท่ี ๒ จ ำนวน 
๑ ครั้ง 

  

รวม ๑๙ โครงการ/กิจกรรม ๒๖ ตัวชี้วัด  ๑๗ ๙ 
๒. แผนงำนพัฒนำ
ครู/อำจำรย ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๑ โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เขำ้ร่วม
โครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้ 
เข้ำร่วมโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๑๗ 

 
 
 

 

๒. จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำที่ก ำหนด  

๒. มีครู/อำจำรย์
ประจ ำทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร ๓๐ 
นำยจำกจ ำนวน
ครู/อำจำรย์
ประจ ำที่ก ำหนด 
๓๐ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

 

๓. จ ำนวนสื่อกำรสอนอิเล็กทรอนิกส์    
≥ ๕ ช้ิน 

๓. มีสื่อกำรสอน
อิเล็กทรอนิกส์  
จ ำนวน ๙ เรื่อง 

 
 

 

๒.๒ โครงกำรอบรมจริยธรรม 
คุณธรรม และควำมจงรักภักด ี
ของข้ำรำชกำรและนักเรียน  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของครู/
อำจำรย์ประจ ำและบุคลำกรที่เข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของครู/
อำจำรย์ประจ ำ
และบลุำกรที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร 
เท่ำกับ ๓.๘๙ 

 
 
 
 
 
 

 

๒. จ ำนวนคร/ูอำจำรย์ประจ ำและ
บุคลำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร ≥ ร้อยละ
๘๐ ของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำและ
บุคลำกรทั้งหมด  

๒. มีครูอำจำรย์
และบุคลำกรที่
เข้ำรว่มโครงกำร 
๔๓ นำย จำก
จ ำนวนคร/ู 
อำจำรย์ประจ ำ
และบุคลำกร
ทั้งหมด ๔๓ นำย 

  



๘๘ 
 

 ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

  คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

  

๒.๓ โครงกำรอบรมเชิงปฎิบตัิ
กำรกำรพัฒนำครูเวชกิจฉุกเฉิน 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของครู/
อำจำรย์ประจ ำที่มตี่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

วิทยำกรจำก 
กวตบ.พร. ไม่
ว่ำงติดรำชกำร 

  

๒. จ ำนวนคร/ูอำจำรย์ประจ ำที่เขำ้ร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวน
ครู/อำจำรย์ประจ ำประจ ำทั้งหมด 

  

๓. จ ำนวนคร/ูอำจำรย์ประจ ำที่ผ่ำนกำร
สอบภำคทฤษฎี หรือกำรปฎบิัติในระดับ
ดีขึ้นไป (> ๗๐ คะแนน) > ร้อยละ ๘๐ 
ของจ ำนวนที่เข้ำรับกำรอบรมทั้งหมด 

  

๒.๔ โครงกำรประชุมครูนิเทศ 
รร.นวก.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่มตี่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่มตี่อ
โครงกำร เท่ำกับ 
๔.๔๕ 

  

๒.๕ โครงกำรเตรยีมครูด้ำน 
เวชกิจฉุกเฉินระดับปรญิญำตร ี

จ ำนวนผู้ได้รับทุนศึกษำต่อปริญญำตรี
ด้ำนเวชกิจฉุกเฉิน จ ำนวน ๑ นำย 

มผีูไ้ด้รบัทุนศึกษำ
ต่อปรญิญำตรี
สำขำนักปฏิบตัิ- 
กำรฉุกเฉิน
กำรแพทย์ 
จ ำนวน ๒ ทุน คือ 
จ.อ.ชัยธวัช  แสงแจ้ง 
และ จ.อ.ชำญวิทย์ 
ชินสีห ์

  

๒.๖ โครงกำรพัฒนำครู/
อำจำรย์ด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ
นอกหน่วย 
 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทีไ่ดร้ับ
กำรศึกษำด้ำนวิชำกำร/วิชำชีพนอก
หน่วย ≥ ร้อยละ ๑๐ ของจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๑. อบรมภำษำ 
อังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร ได้แก่ 
น.ท.ธนฯู และ 
น.ต.หญิง รตริสฯ 
๒. อบรมภำษำ 
อังกฤษด้ำน 
กำรเขียน    
กำรอ่ำน ได้แก่ 
น.ต.หญิง รตริสฯ 
๓. อบรมเป็น
จนท.ประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำ 
ที่ สปท. คือ 

  



๘๙ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

  น.ต.หญิง สุชีรำฯ 
และ พ.จ.อ.ชัย
ณรงคฯ์ และ
พ.จ.ท.ภำนุพงษ์ ฯ 
รวม ๕ นำย 
จำกจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด ๓๒ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๑๕.๖๓ 

  

๒.๗ โครงกำรพัฒนำเจ้ำหน้ำท่ี
สำรบรรณ รร.นวก.ศวก.พร. 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนท่ี
ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู/้ประสบกำรณ์ 
อย่ำงน้อย ๔๐ ชม./คน/ปี ร้อยละ ๑๐๐ 

ไม่มผีู้สนใจรับ
กำรพัฒนำ 

  

๒.๘ โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำรท ำงำนด้วย
ระบบเชือกระดับกลำง (Rope 
Access for Intermediate 
Training Course) 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
โครงกำรที่มตี่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

ไม่มีหน่วยงำนใด
เปิดกำรอบรม 

  

รวม ๘ โครงการ/กิจกรรม ๑๓ ตัวชี้วัด  ๘ ๕ 
๓. แผนงำนพัฒนำ
ทรัพยำกรสนับสนุน
กำรเรียนรู้ 

๓.๑ กิจกรรมกำรจดัหำพัสดุสนับสนุนกำรจดักำรศึกษำ   
(๑) จัดหำวัสดุอุปกรณ์กำรศึกษำ ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจต่อกำรใช้

ทรัพยำกร (ด้ำนกำรจัดหำวสัดุอุปกรณ์
กำรศึกษำ) ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจต่อกำร
ใช้ทรัพยำกร 
เท่ำกับ ๓.๖๒ 

  

(๒) จัดหำครุภัณฑ์สนับสนุนกำร
จัดกำรศึกษำ  

ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
ทรัพยำกร (ด้ำนกำรจัดหำครุภณัฑ์
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ) ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจต่อกำร
ใช้ทรัพยำกร 
เท่ำกับ ๓.๗๑ 

  

(๓) จัดหำโสตทัศนูปกรณ์
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ   

ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
ทรัพยำกร (ด้ำนกำรจัดหำโสตทัศนูปกรณ์ 
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ) ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจต่อกำร 
ใช้ทรัพยำกร 
เท่ำกับ ๓.๖๐ 

  

(๔) ซ่อมบ ำรุงครภุัณฑ์และ
โสตทัศนูปกรณ ์

ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจต่อกำรใช้
ทรัพยำกร (ด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงครภุัณฑ์
และโสตทัศนูปกรณ์) ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจต่อกำรใช้
ทรัพยำกร 
เท่ำกับ ๓.๔๓ 

  

  



๙๐ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

๓.๒ กิจกรรมกำรพัฒนำอำคำรสถำนท่ีและสภำพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนกำรเรยีนรู้   
(๑) งำนปรับปรุงอำคำรเรียน
อำคำรประกอบ ห้องเรียน ห้อง
ประกอบและอำคำรที่ฝึกปฏิบัติ
ให้มีสภำพดีมั่นคงแข็งแรง 
ปลอดภัยและจัดสภำพ แวดล้อม
ให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจต่ออำคำร
เรียน กรำบพัก และห้องประกอบฯ  
≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยคะแนน
พึงพอใจต่อ
อำคำรเรยีน 
กรำบพักและ
ห้องประกอบฯ 
เท่ำกับ ๓.๗๔      

  

(๒) งำนปรับปรุงระบบภูมิทัศน์
และจัดสภำพแวดล้อมภำยใน
บริเวณโรงเรียนให้สะดวกรม่รื่น 
สวยงำม และเอื้อต่อกำรจัดกำร
เรียนรู ้
 

 ค่ำเฉลี่ยคะแนนพึงพอใจต่อระบบภูมิ
ทัศน์และสภำพแวดล้อมภำยในบริเวณ
โรงเรียน ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยคะแนน
ควำมพึงพอใจต่อ
ระบบภูมิทัศน์
และสภำพแวด 
ล้อมภำยใน
บริเวณโรงเรียน 
เท่ำกับ ๓.๖๙ 

 
 
 
 

 

 (๓) งำนจัดระบบควำมปลอดภัย
ในอำคำรเรียน อำคำรประกอบ 
ห้องเรียน ห้องประกอบและ
สถำนที่ฝึกปฏิบัติให้ได้มำตรฐำน 
เพื่อให้ผู้รับบริกำรมีควำม
ปลอดภัย 

ค่ำคะแนนควำมพึงพอใจต่องำนรักษำ
ควำมปลอดภัย/งำนป้องกันอัคคีภัย ≥
๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยคะแนน
ควำมพึงพอใจต่อ
งำนรักษำควำม
ปลอดภัย/งำน
ป้องกันอัคคีภัย 
เท่ำกับ ๓.๖๑ 

  

(๔) งำนปรับปรุงระบบ
สำธำรณูปโภค เช่น ไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ ปั้มน้ ำดับเพลิง 
โทรศัพท์ ห้องน้ ำ ถนน และ
สถำนที่จอดรถให้สภำพดี 
ปลอดภัย 

ค่ำเฉลี่ยคะแนนควำมพึงพอใจต่องำน
สุขำภิบำลหน่วย ≥ ๓.๕๑ 
 
 
 

ค่ำเฉลี่ยคะแนน
ควำมพึงพอใจต่อ
งำนสุขำภิบำล 
หน่วย เท่ำกับ
๓.๕๔ 

  

รวม ๘ โครงการ/กิจกรรม ๘ ตัวชี้วัด  ๗ ๑ 
๔. แผนงำนท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๔.๑ โครงกำรสืบสำนประเพณี
สงกรำนต์ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมี
ต่อโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๓๑ 

  

๒. จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

๒. มีนักเรียนเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
๗๕ นำย จำก
จำกจ ำนวน
นักเรียนทั้งหมด  
๗๕ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

 
 



๙๑ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

๔.๒ โครงกำรวันวิสำขบูชำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมี
ต่อโครงกำร 
เท่ำกับ ๓.๙๘ 

  

๒. จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำรตำมแผนที่ก ำหนด 

๒. มี ๓๓ นำย 
จำกจ ำนวน
นักเรียนที่เข้ำ
ร่วมโครงกำร
ตำมแผน ๓๕ 
นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๒๘ 

  

๔.๓ โครงกำรพิธีกำรไหว้ครู 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมี
ต่อโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๕๘ 

  

๒. จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

๒. มี ๗๕ นำย 
จำกจ ำนวน
นักเรียนทั้งหมด 
๗๕ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

๔.๔ โครงกำรพิธีพุทธมำมกะ 
นักเรียนจ่ำใหม่ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนนักเรียน 
ช้ันปีท่ี ๑ ทั้งหมด 

มี ๓๗ นำย จำก
จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด ๓๙ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๙๒.๒๕ 

  

๔.๕ โครงกำรสืบสำนประเพณี
ลอยกระทงประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อ
โครงกำรเท่ำกับ
๓.๘๓ 

  

๒. จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด 

๒. มีนักเรียนเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
๗๕ นำย ต่อ
จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด ๗๕ 
นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

รวม ๕ โครงการ/กิจกรรม ๙ ตัวชี้วัด  ๙ ๐ 
  



๙๒ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

๕. แผนงำนพัฒนำ 
กำรบริหำรจัดกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕.๑ โครงกำรประชุมคณะ 
กรรมกำรสถำนศึกษำ   

จ ำนวนครั้งในกำรประชุมคณะ 
กรรมกำรสถำนศึกษำ ≥ ๒ ครั้ง  

มีประชุมคณะ 
กรรมกำรฯ 
จ ำนวน ๑ ครั้ง   
เมื่อ ๒๘ พ.ค.๕๘  

  

๕.๒ โครงกำรประเมินผู้บริหำร
ตำมหลักธรรมำภิบำล 

จ ำนวนรำยงำนผลประเมินตนเองของ
ผู้บริหำรตำมหลักธรรมำภิบำล จ ำนวน 
๑ ฉบับ 

มีรำยงำนผลกำร
ประเมินตนเอง
ของผู้บริหำรตำม
หลักธรรมำภิบำล 
๑ ฉบับ 

  

๕.๓ โครงกำรประเมินควำม 
พึงพอใจของบุคลำกรใน 
รร.นวก.ฯ ต่อบรรยำกำศกำร
ท ำงำนและควำมผำสุกเพื่อ
ก่อให้เกิดควำมผูกพันต่อองค์กร 

จ ำนวนรำยงำนผลโครงกำรประเมนิ
ควำมพึงพอใจของบุคลำกรใน     
รร.นวก.ฯ ต่อบรรยำกำศกำรท ำงำน
และควำมผำสุกเพื่อก่อให้เกิดควำม
ผูกพันต่อองค์กร จ ำนวน ๑ ฉบับ 

มีรำยงำนผลกำร
ประเมินฯ จ ำนวน 
๑ ฉบับ อยู่ใน
ระดับดี ค่ำเฉลี่ย 
เท่ำกับ ๓.๕๒ 

  

๕.๔ โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร กำรป้องกันควำม
เสียหำย  

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำร
อบรมที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

ไม่ได้ด ำเนินกำร   

๒. จ ำนวนผูเ้ข้ำรับกำรอบรม ≥ รอ้ยละ 
๘๐ ของจ ำนวนผูเ้ข้ำรับกำรอบรมตำม
โครงกำร 
 

  

๕.๕ โครงกำรปฐมนิเทศ
ข้ำรำชกำรใหม่  
 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำร
อบรมที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ระดับ
ดีมำก เท่ำกับ 
๔.๕๕ 

  

๒. จ ำนวนคร/ูอำจำรย์ใหม่                    
ที่ได้รับกำรปฐมนิเทศ ร้อยละ ๑๐๐  

๒. มีคร/ูอำจำรย์
ใหม่ ท่ีได้รับกำร
ปฐมนิเทศ ๓ 
นำย จำกจ ำนวน
ครู/อำจำรย์ใหม่
ทั้งหมด จ ำนวน 
๓ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

๕.๖ โครงกำรพัฒนำระบบ
ส ำนักงำนอิเล็กทรอนิกส์  
(E-office) 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของครู/อำจำรย์
และบุคลำกรที่มตี่อระบบส ำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์ ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของครู/
อำจำรย์และ
บุคลำกร ท่ีมตี่อ
ระบบส ำนักงำน
อิเล็กทรอนิกส์  

  



๙๓ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

  ระดับดี เท่ำกับ
๓.๕๓ 

  

๕.๗ กิจกรรมกำรประเมินควำม
พึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล   

จ ำนวนรำยงำนกำรประเมินควำม 
พึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูลต่อปี
กำรศึกษำ ๑ ฉบับ 

มรีำยงำนประเมิน
พึงพอใจของผู้ใช้
ฐำนข้อมูล ต่อปี
กำรศึกษำ  
๑ ฉบับ 

  

๕.๘ กิจกรรมกำรสรุปศักยภำพ
ด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 

จ ำนวนรำยงำนกำรสรุปศักยภำพด้ำน
กำรเงินและงบประมำณต่อปีกำรศกึษำ
จ ำนวน  ๑ ฉบับ 

มรีำยงำนกำรสรุป
ศักยภำพ ด้ำน
กำรเงินและ
งบประมำณต่อปี
กำรศึกษำจ ำนวน  
๑ ฉบับ 

  

รวม ๘ โครงการ/กิจกรรม ๑๐ ตัวชี้วัด  ๗ ๓ 
๖. แผนงำนพัฒนำ
นวัตกรรมและกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ 

๖.๑ โครงกำรศึกษำดูงำน กำร
สร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน
ช้ันปีท่ี ๒ ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนช้ัน
ปีท่ี ๒ ที่มีต่อ
โครงกำร เท่ำกับ 
๔.๑๙ 

 
 
 
 

 

๒. จ ำนวนนักเรยีนช้ันปีท่ี ๒ ที่เข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวน
นักเรียนช้ันปีท่ี ๒ ทั้งหมด 

๒. มนีักเรียนช้ัน
ปีท่ี ๒ เข้ำร่วม
โครงกำรจ ำนวน 
๓๕ นำย จำก
จ ำนวนนักเรียน
ช้ันปีท่ี ๒ 
ทั้งหมด ๓๕ 
นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

๖.๒ โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้
ครูสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
 

๑. ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และ  
งำนวิจัย ต่อจ ำนวนครู/อำจำรยป์ระจ ำ
ทั้งหมด ≥ ๑๒ 

ก ำลังด ำเนินกำร   

๒. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เขำ้รับ
กำรอบรม ท่ีมตี่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

  

๖.๓ โครงกำรประกวดกำรสร้ำง
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย นรจ.
พรรค พศ.เหล่ำ พ. ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อ
โครงกำรเท่ำกับ
๔.๒๗ 

 
 

 

  



๙๔ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

 

๒. จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์
งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัยของนักเรยีน 
≥ ๖ ช้ิน 

๒. มีนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัยของ   
นักเรียน รวม ๗ 
ช้ิน 

 
 

 

๖.๔ โครงกำรสนับสนุนกำรน ำ
ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย
ของครู/อำจำรยป์ระจ ำและ
ผู้เรยีนไปตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
(จ ำนวนช้ิน) 

๑. ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผูเ้รียนท่ี
น ำไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่อจ ำนวน
ผลงำนของผู้เรียนท้ังหมด ≥ ๑๒ 

๑. มนีวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ของ
ผู้เรยีนที่น ำไป   
ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ จ ำนวน 
๑ ช้ินงำน      
จำกจ ำนวน
ผลงำนของผู้เรียน
ทั้งหมด ๗ 
ช้ินงำน คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.๒๙ 

  

๒. ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์และงำนวิจัย
ของครู/อำจำรยป์ระจ ำ ที่น ำไปตพีิมพ์
หรือเผยแพร่ ต่อจ ำนวนผลงำนของครู/
อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ≥ ๑๒ 

๒. มีนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์
ของครู/อำจำรย์
ประจ ำ ท่ีน ำไป
ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ ๑
ช้ินงำน จำก
จ ำนวนผลงำน
ของครู/อำจำรย์
ประจ ำทั้งหมด 
๑ ช้ินงำน    
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

 

๖.๕ โครงกำรสนับสนุนกำรน ำ
ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์และงำนวิจัย 
ของครู/อำจำรยป์ระจ ำและ
ผู้เรยีนไปใช้ประโยชน ์

๑. จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำน
สร้ำงสรรค์ของคร/ูอำจำรย์ประจ ำที่
น ำไปใช้ประโยชน์ ต่อจ ำนวนผลงำน
ของครู/อำจำรย์ทั้งหมด ≥ ๑๒ 

๑. มี ๑ ช้ินงำน 
จำกผลงำนของ
ครู/อำจำรย์
ประจ ำทั้งหมด 
จ ำนวน ๑ ช้ิน 
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

  

  



๙๕ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

  

๒. ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ของผูเ้รียนท่ี
น ำไปใช้ประโยชน์ ต่อ จ ำนวนผลงำน
ของผู้เรียนทั้งหมด ≥ ๑๒ 

๒. มี ๓ ช้ินงำน 
จำกจ ำนวน
ผลงำนของ
นักเรียนท้ังหมด 
๗ ช้ิน คิดเป็น
ร้อยละ ๔๒.๘๖ 

  

รวม ๕ โครงการ/กิจกรรม ๑๐ ตัวชี้วัด  ๘ ๒ 
๗. แผนงำนกำรงำน
บริกำรวิชำกำรและ
วิชำชีพ 

๗.๑ โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรเรื่อง กำรปฐม
พยำบำลและกำรกู้ชีพข้ัน
พื้นฐำน ในสถำนศึกษำสังกัด 
ทร. 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงกำรที่มตี่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของผู้ร่วมโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๔๑ 

 
 
 

 
 
 

๒. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม ≥ ร้อยละ 
๘๐ ของจ ำนวนผูร้่วมโครงกำรตำมแผน
ที่ก ำหนด 

๒. มีผู้เข้ำรับกำร
อบรม ๘๐ นำย 
จำกจ ำนวนที่
ก ำหนด ๘๐ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 

 
 

 

๓. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีคะแนน
ควำมรู้/ผลกำรฝึกปฏิบตัิ ระดบัดีขึน้ไป 
(≥ ร้อยละ ๗๐) ≥ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ ำนวนผู้ร่วมโครงกำรทั้งหมด 

๓. มีผู้เข้ำรับ
กำรอบรมที่มี
ควำมรู้/ผลกำร
ฝึกปฏิบัติ ระดับ
ดีขึ้นไปจ ำนวน 
๘๐ นำย จำก
จ ำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรทั้งหมด 
๘๐ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

 
 

 

รวม ๑ โครงการ/กิจกรรม ๓ ตัวชี้วัด  ๓ ๐ 
๘. แผนงำนพัฒนำ 
กำรประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๘.๑ โครงกำรกำรตรวจสอบ
และประเมินคุณภำพภำยใน   
รร.นวก.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

๑. จ ำนวนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ของฝ่ำยต่ำง ๆ จ ำนวน  ๔ ฉบับ 

๑. มีรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง
ของฝ่ำยต่ำงๆ
จ ำนวน ๔ ฉบับ 

 
 

 

๒. จ ำนวนรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
ของ รร.นวก.ฯ จ ำนวน ๑ ฉบับ 

๒. มีรำยงำน 
กำรประเมิน
ตนเองของ 
รร.นวก.ฯ 
จ ำนวน ๑ ฉบับ  

  

๘.๒ โครงกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงเว็บเพจประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

จ ำนวนครั้งในกำรปรับปรุงเว็บเพจ
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ ≥  ๒ ครั้ง 

มีกำรปรับปรุง
เว็บเพจประกัน
คุณภำพกำร 

  



๙๖ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

  ศึกษำ จ ำนวน ๒ 
ครั้ง ครั้งที่ ๑ ใน 
๒๒ ก.ย.๕๗ และ
ครั้งท่ี ๒ ใน 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

  

๘.๓ โครงกำรอบรมเชิงปฎิบตัิ
กำร กำรเสริมสรำ้งควำมรู้กำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ  

ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำร
อบรม ท่ีมีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

ค่ำเฉลี่ยควำม  
พึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๒๙ 

  

รวม ๓ โครงการ/กิจกรรม ๔ ตัวชี้วัด  ๔ ๐ 
๙. แผนงำนพัฒนำ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๙.๑ โครงกำร ๕ ธันวำ นักเรียน
ร่วมใจถวำยพระพร พระบำท 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมี
ต่อโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๔๒ 

  

๒.จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
≥ ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนนักเรยีน
ทั้งหมด 

๒. มีนักเรียนเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
๗๕ นำย จำก
จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด ๗๕ 
นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

๙.๒ โครงกำรวันแม่แห่งชำติ ๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อ
โครงกำร  
เท่ำกับ ๔.๐๕ 

  

๒. จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร 
≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนนักเรยีน
ทั้งหมด 

๒. มีนักเรียนเข้ำ
ร่วมโครงกำร 
๗๕ นำย จำก
จ ำนวนนักเรียน
ทั้งหมด ๗๕ 
นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

๙.๓ โครงกำรโรงเรียนนำวิกเวชกิจ 
ปลอดภัย หำ่งไกลยำเสพติด  

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ี
เข้ำร่วมโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๑๑ 

  

  



๙๗ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ(ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

 ๒. ร้อยละของนักเรียนท่ีเขำ้ร่วม
โครงกำรมคีวำมรูย้ำเสพติดอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป (≥ ร้อยละ ๗๐) 
 

๒. มีนักเรียนเข้ำ
ร่วมโครงกำรทีม่ี
ควำมรู้ยำเสพตดิ
อยู่ในระดับดี  
ขึ้นไป จ ำนวน 
๗๑ นำย จำก
จ ำนวนนักเรียน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร
ทั้งหมด ๗๕ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๖๖  

 
 

 

 ๓. จ ำนวนนักเรยีนที่ไดร้ับกำรตรวจสำร
เสพติด ร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวน
นักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 

๓. มีนักเรียน
ได้รับกำรตรวจ
สำรเสพติด ๗๔ 
นำย จำกจ ำนวน
นักเรียนทั้งหมดที่
เข้ำร่วมโครงกำร 
๗๕ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๘.๖๗ 

  
มีป่วย  
๑ นำย 

๙.๔ โครงกำรออมทรัพย์ของ 
นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมี
ต่อโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๔๕ 

  

๒.จ ำนวนนักเรียนที่ข้ำร่วมโครงกำร   
ร้อยละ ๑๐๐ ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด  

๒. มีนักเรียนเข้ำ
ร่วมโครงกำร ๗๕ 
นำย จำกจ ำนวน
นักเรียนทั้งหมด 
๗๕ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

๙.๕ โครงกำรตรวจและเฝ้ำระวัง
สุขำภิบำลในหน่วย 

จ ำนวนรำยงำนกำรตรวจสุขำภิบำล
หน่วยบก จ ำนวน ๑ ครั้ง/เดือน 

มีรำยงำนกำร
ตรวจสุขำภิบำล 
หน่วยบก จ ำนวน
๑ ฉบับต่อเดือน  

  

๙.๖ โครงกำรเสริมสร้ำง
ภูมิคุ้มกันโรค ส ำหรับ นรจ.ใหม่ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 

๑.ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มี
ต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อ
โครงกำร เท่ำกับ 
๔.๕๑ 

  

  



๙๘ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

 

๒.ร้อยละของนักเรยีนจ่ำใหม่ที่ได้รบักำร
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ โรค
บำดทะยัก (dT) ≥ ร้อยละ ๙๐  

๒. มี นรจ.ใหม่
ได้รับกำรฉีด
วัคซีนป้องกันโรค
คอตีบ โรค
บำดทะยัก (dT) 
จ ำนวน ๔๐ นำย 
จำกจ ำนวน นรจ.
ใหม่ ๔๐ นำย คิด
เป็นร้อยละ ๑๐๐ 

  

๙.๗ โครงกำรปฐมนิเทศ  นรจ.  
ใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมี
ต่อโครงกำร 
เท่ำกับ ๓.๙๑ 

  

๒. จ ำนวนนักเรยีนช้ันปีท่ี ๑ ที่เข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๕ ของจ ำนวน
นักเรียนช้ันปีท่ี ๑ ทั้งหมด 

๒. มีนักเรียนช้ันปี
ที่ ๑ เข้ำร่วม
โครงกำร ๔๐ 
นำย จำกจ ำนวน
นักเรียนช้ันปีท่ี ๑ 
ทั้งหมด ๔๐ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

  

๙.๘ โครงกำรปัจฉิมนิเทศ นักเรียน
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ
ช้ันสูงเวชกิจฉุกเฉิน ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗                   

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อ
โครงกำร เท่ำกับ
๔.๗๐ 

  

๒. จ ำนวนนักเรยีนช้ันปีท่ี ๒ ที่เข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๕ ของจ ำนวน
นักเรียนช้ันปีท่ี ๒ ทั้งหมด 

๒. มีนักเรียนช้ัน
ปีท่ี ๒ เข้ำร่วม
โครงกำร ๓๕ 
นำย จำกจ ำนวน
นักเรียนช้ันปีท่ี 
๒ ทั้งหมด ๓๕ 
นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

๙.๙ โครงกำรโรงเรียนนำวิกเวช
กิจเสรมิสร้ำงนักเรยีนให้มีภำวะ
ผู้น ำ 
 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่มีต่อโครงกำร ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของ
นักเรียนท่ีมีต่อ
โครงกำรเท่ำกับ
๔.๐๘ 

  

  



๙๙ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

  

๒. จ ำนวน นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ ทีเ่ข้ำร่วม
โครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวน
นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ ทั้งหมด 

๒. มี นรจ.ช้ันปี
ที่ ๒ เข้ำร่วม
โครงกำร      
๓๕ นำย     
จำกจ ำนวน 
นรจ.ชั้นปีที่ ๒
ทั้งหมด ๓๕ 
นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

๓. ค่ำเฉลี่ยคะแนนทักษะกำรออกค ำสั่ง 
และลักษณะท่ำทำงควำมเป็นทหำร 
นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทั้งหมด ≥ ๓.๕๑ 

๓. ค่ำเฉลี่ย
คะแนนทักษะฯ 
เท่ำกับ ๓.๖๘ 

  

 ๙.๑๐ โครงกำรอบรมของ
นำยทหำรเวรปกครองประจ ำวัน
หลังแถว ๒๐๐๐  

จ ำนวนช่ัวโมงกำรอบรมของนำยทหำร
ปกครองประจ ำวันต่อปีกำรศึกษำ 
≥ ๗๐ ชม. 

จ ำนวนช่ัวโมง
กำรอบรมฯ ต่อ
ปีกำรศึกษำ 
รวม ๗๐ ชม. 

 
 

 

๙.๑๑ กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 
นรจ.พรรค.พศ.เหล่ำ พ. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ร้อยละของผูเ้รียนที่ท ำงำน ท ำกิจกรรม
บ ำเพ็ญประโยชน์ ไม่น้อยกว่ำ ๕๐ ชม./
คน/ปี ≥ ๘๐ ของจ ำนวนผู้เรยีนทั้งหมด 

มผีู้เรียนที่ท ำ
กิจกรรมบ ำเพ็ญ
ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่ำ ๕๐ ชม./คน/
ปี มีจ ำนวน ๔๕ 
นำย จำกจ ำนวน 
นักเรียนทั้งหมด 
๗๕ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๐๐ 

  

 รวม ๑๑ โครงการ/กิจกรรม ๒๑ ตัวชี้วัด  ๒๐ ๑ 
๑๐. แผนงำน
สนับสนุนตัวบ่งช้ี  
อัตลักษณ์ 

๑๐.๑ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติ 
กำร กำรเสริมสมรรถนะด้ำน
กำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบ
ภัยทำงน้ ำ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร  ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ี
เข้ำร่วมโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๔๖ 

  

๒. จ ำนวนนักเรยีนที่มีคะแนนผลกำร
ฝึก/กำรสอบบูรณำกำร อยู่ในเกณฑ์    
ดีขึ้นไป (๗๐%) ≥ ร้อยละ ๘๐       
ของจ ำนวนนักเรียนท่ีเข้ำร่วมโครงกำร
ทั้งหมด 

๒. มีนักเรียนที่มี
ผลกำรฝึก/กำร
สอบบูรณำกำร 
อยู่ในเกณฑ์      
ดีขึ้นไป จ ำนวน 
๓๐ นำย จำก
จ ำนวนนักเรียน
ที่เข้ำร่วม
โครงกำรทั้งหมด  

  



๑๐๐ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

  ๓๕ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๗๑ 

  

๑๐.๒ โครงกำรฝึกปฏิบัติกำร 
แพทย์ทหำร นรจ.พรรค พศ.
เหล่ำ พ. ช้ันปีท่ี ๒ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร  ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของ
นักเรียนท่ีเข้ำ
ร่วมโครงกำร
เท่ำกับ ๔.๒๒ 

  

๒. จ ำนวนนักเรยีนที่มีคะแนนผลกำรฝึก 
อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป (๗๐%) ≥ ร้อยละ 
๘๐ ของจ ำนวนนักเรยีนที่เข้ำร่วม
โครงกำรทั้งหมด 

๒. มีนักเรียนท่ีมี
คะแนนผลกำร
ฝึก อยู่ในเกณฑ์ 
ดีขึ้นไป จ ำนวน 
๓๕ นำย จำก
จ ำนวนนักเรียนท่ี
เข้ำร่วมโครงกำร
ทั้งหมด ๓๕ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

  

รวม ๒ โครงการ/กิจกรรม ๔ ตัวชี้วัด  ๔ ๐ 
๑๑. แผนงำน
สนับสนุนตัวบ่งช้ี
มำตรกำรส่งเสริม    

๑. โครงกำรปลูกป่ำชำยเลน
เฉลิมพระเกียรติ   

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียน 
ที่เข้ำร่วมโครงกำร  ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ี
เข้ำร่วมโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๑๖ 

  

๒. จ ำนวนผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ≥ ร้อยละ 
๘๐ ของจ ำนวนผูเ้ข้ำร่วมโครงกำรตำม
แผนที่ก ำหนด 

๒. มีผู้ที่เข้ำร่วม
โครงกำร ๔๐ 
นำย จำกจ ำนวน
ที่ก ำหนด  ๔๐ 
นำย คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

๒. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำร
กู้ชีพข้ันพ้ืนฐำน ในสถำนศึกษำ
สังกัด ทร. 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของผู้เขำ้ร่วม
โครงกำร  ≥ ๓.๕๑ 

๑. ค่ำเฉลี่ยควำม
พึงพอใจของผู้ 
เข้ำร่วมโครงกำร 
เท่ำกับ ๔.๔๑ 

  

๒. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรม ≥ ร้อยละ 
๘๐ ของจ ำนวนผูเ้ข้ำรับกำรอบรมตำม
แผนที่ก ำหนด 

๒. มีผู้เข้ำร่วม
โครงกำร ๘๐ นำย 
จำกจ ำนวนที่
ก ำหนด ๘๐ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

  

  



๑๐๑ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ รร.นวก.ฯ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่บรรล ุ

 

 ๓. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมที่มีคะแนน
ควำมรู้/ผลกำรฝึกปฏิบตัิ ระดบัดีขึน้ไป 
(≥ ร้อยละ ๗๐) ≥ ร้อยละ ๘๐ ของ
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมทั้งหมด 
 
 
 
 

 

๓. มีผู้เข้ำรบักำร
อบรมที่มีคะแนน
ควำมรู้/ผลกำร
ฝึกปฏิบัติ ระดับ
ดีขึ้นไป จ ำนวน 
๘๐ นำย จำก
จ ำนวนผู้เข้ำรับ
กำรอบรม
ทั้งหมด ๘๐ นำย
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม ๒ โครงการ/กิจกรรม ๕ ตัวชี้วัด  ๕ ๐ 
รวมทั้งหมด ๗๒ โครงการ/กิจกรรม ๑๑๒ ตัวชี้วัด  ๙๐ ๒๒ 

   ร้อยละ ๘๐.๓๕ ๑๙.๖๕ 
      

 
หมำยเหตุ 
แผนงำนท่ี ๑   มี  ๑๙  โครงกำร  ๒๖ ตัวช้ีวัด   บรรลุ  ๑๒ โครงกำร  ๑๗ ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ  ๗ โครงกำร ๙ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๒   มี    ๘  โครงกำร  ๑๓ ตัวช้ีวัด   บรรลุ    ๕ โครงกำร    ๘ ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ  ๓ โครงกำร ๕ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๓   มี    ๘  โครงกำร    ๘ ตัวช้ีวัด   บรรลุ    ๗ โครงกำร    ๗ ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ  ๑ โครงกำร ๑ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๔   มี    ๕  โครงกำร    ๙ ตัวช้ีวัด   บรรลุ    ๕ โครงกำร    ๙ ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ  ๐ โครงกำร ๐ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๕   มี    ๘  โครงกำร  ๑๐ ตัวช้ีวัด   บรรลุ    ๖ โครงกำร    ๗ ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุ  ๒ โครงกำร ๓ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๖   มี    ๕  โครงกำร  ๑๐ ตัวช้ีวัด   บรรลุ    ๔ โครงกำร    ๘ ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ  ๑ โครงกำร ๒ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๗   มี    ๑  โครงกำร    ๓ ตัวช้ีวัด   บรรลุ    ๑ โครงกำร    ๓ ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ  ๐ โครงกำร ๐ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๘   มี    ๓  โครงกำร    ๔ ตัวช้ีวัด   บรรลุ    ๓ โครงกำร    ๔ ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ  ๐ โครงกำร ๐ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๙   มี  ๑๑  โครงกำร  ๒๑ ตัวช้ีวัด   บรรลุ   ๙ โครงกำร   ๑๙ ตัวช้ีวัด ไม่บรรลุ  ๒ โครงกำร ๒ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๑๐ มี    ๒  โครงกำร    ๔ ตัวช้ีวัด   บรรลุ    ๒ โครงกำร    ๔ ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ  ๐ โครงกำร ๐ ตัวช้ีวัด 
แผนงำนท่ี ๑๑ มี    ๒  โครงกำร    ๔ ตัวช้ีวัด   บรรลุ    ๒ โครงกำร    ๔ ตัวช้ีวัด   ไม่บรรลุ  ๐ โครงกำร ๐ ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 
 

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 - ๖ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๗ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๗ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร   
ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๘ /๒๕๕๗ ลง ๒๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร โดยมี 
ผอ.รร.นวก.ฯ เป็นประธำน หน.ฝ่ำยศึกษำฯ เป็นกรรมกำรฯ และเลขำนุกำร ซึ่งคณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่
วำงแผน ประสำนงำน และก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ตลอดจนกำรประเมินหลักสูตร กำรพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่หน่วยควบคุม
กำรศึกษำของ ทร. (ยศ.ทร.) องค์กรวิชำชีพฯ และส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(สมศ.) ก ำหนด ให้สอดคล้องกับสมรรถนะของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ทำงรำชกำรต้องกำร รวมทั้งจัดท ำแผน
ยุทธศำสตร์ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
  (๒)  มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ พบว่ำ 
  ๒.๑ รร.นวก.ฯ  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำตำมค ำสั่ง พร. (เฉพำะ) ที่ ๓๖๙/๒๕๕๖ 
ลง ๙ พ.ค.๕๖ มี รองจก.พร.(๒) เป็นประธำนคณะกรรมกำร ประกอบด้วย ผู้บริหำรของสถำบันและผู้แทน     
จำกหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ หน.นำยทหำรฝ่ำยอ ำนวยกำร พร.  หน.นำยทหำรฝ่ำยอ ำนวยกำร พร. เป็นรองประธำน
คณะกรรมกำร หน.นำยทหำรก ำลังพล พร. ผู้แทนจำก ยศ.ทร. ผอ.รร.นวก.ฯ ผู้แทนกองนำวิกเวชกิจ รพ.อำภำกรฯ  
หน.ฝ่ำยบังคับกำร รร.นวก.ฯ ผู้แทนสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ  ผู้ แทนแหล่งฝึกประสบกำรณ์            
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศิษย์เก่ำ และผู้แทนชุมชน โดยคณะกรรมกำรมีหน้ำที่ ก ำกับส่งเสริมและสนับสนุน       
กำรด ำเนินงำน ของ รร.นวก.ฯ ตำมหลักธรรมำภิบำล กำรก ำหนดทิศทำงยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีและ
นโยบำยของ รร.นวก.ฯ และมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดอัตลักษณ์และมำตรกำรส่งเสริมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ซึ่งมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ใน ๑๗ ก.ค.๕๗ และในที่ประชุมให้คณะกรรมกำรร่วมกันแสดง
ข้อคิดเห็นในกำรปรับปรุงแผนปฏิบัติรำชกำร 
  ๒.๒ สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ มีหนังสือเชิญครู/อำจำรย์ รร.นวก.ฯ เป็นวิทยำกรและกรรมกำร
ประจ ำฐำนกำรแข่งขัน EMS Rally ระดับชำติ  ขอรับกำรสนับสนุนอุปกรณ์ตกแต่งบำดแผลจ ำลองทุกชนิด จ ำนวน



๑๐๓ 
 

อย่ำงละ ๔ ชิ้น และ นรจ. จ ำนวน ๒๐ นำย เป็นผู้ป่วยสมมุติ พร้อมอำจำรย์ผู้ดูแลนักเรียนส ำหรับกำรแข่งขันกำร
พัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือผู้ป่วยบำดเจ็บฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุระดับชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๘ ใน ๑๔ - ๑๕ ก.พ.๕๘ 
ณ บริเวณสนำมฟุตบอล หน้ำ รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทย์ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์     
ท ำให้ นรจ. มีประสบกำรณ์ในด้ำนวิชำชีพ  
  ๒.๓ รร.นวก.ฯ ส่งข้ำรำชกำร ๑๒ นำย เข้ำร่วมประชุมวิชำกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินระดับชำติ ครั้งที่ ๙ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ เรื่อง เชื่อมห่ วงโซ่คุณภำพกำรแพทย์ฉุกเฉินไทย ใน ๒๔ - ๒๖ มี .ค.๕๘                    
ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ กทม. ซึ่งท ำให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญในกำร
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติกำรฉุกเฉินในทุกระดับ 
      ๒.๔ โรงพยำบำลภำยนอก ทร. ให้กำรสนับสนุนเป็นสถำนที่ฝึกปฏิบัติงำนด้ำนเวชกิจฉุกเฉินของ 
นรจ. และสนับสนุนครูนิเทศส ำหรับนิเทศกำรฝึกปฏิบัติ  ได้แก่ รพ.เจริญกรุงประชำรักษ์  รพ.สมุทรสำคร        
รพ.เลิดสิน และ รพ.วชิรพยำบำล นอกจำกนี้ ในกำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำรได้ใช้สถำนที่ของหน่วยก ำลังรบ
ของ ทร. ทั้งหน่วยเรือและหน่วยบก เช่น ท่ำเรือจุกเสม็ด  พัน ลว.พล.นย.  กบร.กร. และ บริเวณอ่ำวไทย
ตอนบน เป็นหน่วยฝึกปฏิบัติ 
  (๓)  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรประชุม 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร จ ำนวน ๓ ครั้ง คือ เมื่อ ๗ พ.ค.๕๗, ๒๖ พ.ค.๕๗ และ ๒๔ มิ.ย.๕๗ และยังมี     
กำรประชุมย่อยของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและครูประจ ำวิชำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รวมจ ำนวน      
๙ ครั้ง คือ เมื่อ ๓ เม.ย.๕๗, ๗ พ.ค.๕๗, ๑๓ ส.ค.๕๗, ๑๐ ก.ย.๕๗, ๑๗ ก.ย.๕๗, ๙ ต.ค.๕๗, ๑๕ ม.ค.๕๘, ๑๓ 
มี.ค.๕๘ และ ๒ เม.ย.๕๘ เพ่ือเสนอแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและพิจำรณำผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
  (๔)  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ทั้งด้ำนวิชำกำรและทำงด้ำนกำรทหำร 
พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมอนุมัติเปิดกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง  
เวชกิจฉุกเฉิน (ปวส.วฉ.) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จำก พร. เมื่อ ๑๘ เม.ย.๕๗ ตำมหลักสูตรประกำศนียบัตร
วิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปรับปรุงปี ๒๕๕๓) ซึ่งแบ่งภำคกำรศึกษำเป็นภำคต้น ภำคปลำย และ
ภำคฤดรู้อน มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชำ ๙๓ หน่วยกิต  
แบ่งเป็น ชั้นปีที่ ๑ จ ำนวน ๕๕ หน่วยกิต (ภำคทฤษฎี ๓๘ ชม. ภำคปฏิบัติ ๓๖ ชม.) และชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน  
๓๘ หน่วยกิต (ภำคทฤษฎี ๑๙ ชม. ภำคปฏิบัติ ๔๗ ชม.) อีกท้ังมแีผนกำรฝึกปฏิบัติงำนกับหน่วยงำนทั้งภำยใน
และภำยนอก ทร. ได้แก่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร.  รพ.เลิดสิน  รพ.วชิรพยำบำล  รพ.สมุทรสำคร             
รพ.เจริญกรุงประชำรักษ ์และแผนกำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำรของ นรจ.พรรค พศ.เหล่ำแพทย ์ชั้นปีที่ ๒ 
  (๕)  มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตรตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พบว่ำ 
รร.นวก.ฯ เปิดกำรศึกษำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๒ (ปรับปรุงปี ๒๕๕๓) 
และในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ร.อ.หญิง ผุสดี  ศิริวัฒนำ ครูฝ่ำยปกครองฯ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำรวิจัยกำร
ประเมินหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๓ และรำยงำนผลเสนอ พร. ทรำบ   
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำรประเมินประกอบด้วย ๔ ด้ำน คือ กำรประเมินควำมเหมำะสมด้ำนบริบทของหลักสูตร
กำรประเมินปัจจัยพ้ืนฐำนเบื้องต้นของหลักสูตร ประเมินด้ำนกระบวนกำรของหลักสูตร และกำรประเมิน     
ด้ำนผลผลิตของหลักสูตร ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เป็นปีที่ใช้หลักสูตรครบห้วงเวลำในกำรปรับปรุงหลักสูตร        
ซึ่ง รร.นวก.ฯ ก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำหลักสูตรใหม่ให้แล้วเสร็จในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ และคำดว่ำจะเริ่มใช้         
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ 
  (๖)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงหลักสูตร พบว่ำ รร .นวก.ฯ ได้เปิดกำรเรียนกำรสอนตำม
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๓ มำจนถึงปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีที่ใช้                 
หลักสูตรครบห้วงเวลำในกำรปรับปรุงหลักสูตร จึงได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร ตำมบันทึก 



๑๐๔ 
 

รร.นวก.ฯ ที่  กห ๐๕๒๙.๘.๓/๑๘๖ ลง ๑๐ มี .ค.๕๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรและแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร ตำมค ำสั่ง พร. (เฉพำะ) ที่ ๘๑ /๒๕๕๘ ลง ๓ ก.พ.๕๘ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน ให้เป็นหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง สำขำ
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ และ น ำผลกำรวิจัยกำรประเมินหลักสูตรของ ร.อ.หญิงผุสดี  ศิริวัฒนำ มำใช้ใน
กำรปรับปรุงหลักสูตรใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙ เช่น กำรปรับลดวิชำรำยวิชำพ้ืนฐำน คือ วิชำเคมี  
วิชำฟิสิกส์ ปรับเป็นวิชำวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน และเพ่ิมเติมวิชำที่เกี่ยวข้องกับกำร
พยำบำลเพ่ือให้ผู้ที่จบกำรศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตรงตำมควำมต้องกำรของหน่วยผู้ใช้งำน 
  (๗)  มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มำปรับปรุงหลักสูตร พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำร
ประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ จ ำนวน ๒๙ นำย โดยมี
หน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมิน จ ำนวน ๒๘ หน่วยงำน ผลกำรประเมินรำยบุคคลอยู่ในระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๒๙ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ผลกำรประเมินพึงพอใจในภำพรวมได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๙ ตรงกับควำมพึงพอใจระดับดี
จำกกำรประเมิน ๔ ด้ำน คือ ด้ำนสมรรถนะเชิงวิชำชีพ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๐ อยู่ในระดับดี ด้ำนคุณลักษณะ
ทำงทหำร มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๙ อยู่ในระดับดี ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ มีค่ำเฉลี่ย
เท่ำกับ ๓.๙๗ อยู่ในระดับดี และ ด้ำนควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๖๘ อยู่ใน
ระดับดี จำกผลกำรประเมินควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษ มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ำกับ ๓.๖๘ จึงน ำผล
ประเมินมำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน โดยจัดท ำโครงกำรนำวิกเวชกิจฟุตฟิตภำษำอังกฤษแบบง่ำย ๆ โดยให้
ข้ำรำชกำร รร.นวก.ฯ เป็นแบบอย่ำงให้แก่ นรจ. ในกำรสนทนำเป็นภำษำอังกฤษ และประกำศเป็นนโยบำย
โรงเรียน ให้ข้ำรำชกำร รร.นวก.ฯ และ นรจ. พูดภำษำอังกฤษเป็นหลักทุกวันพฤหัสบดี ในห้วง ส.ค. - ธ.ค.๕๘ 
อีกทั้งได้มีกำรน ำข้อคิดเห็นและควำมต้องกำรจำกหน่วยผู้ใช้ มำปรับปรุงหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
สำขำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยกำรเพ่ิมวิชำกำรบริบำลเบื้องต้นในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ 
และวิชำฝึกปฏิบัติกำรบริบำลเบื้องต้นในหน่วยบริกำรปฐมภูมิ  ทดแทนโครงกำรเสริมสมรรถนะจ่ำใหม่        
เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะทำงด้ำนกำรพยำลบำลที่นอกเหนือจำกปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ ท ำให้ผู้ที่เพ่ิง
จบกำรศึกษำและบรรจุในหน่วยต่ำง ๆ ของ ทร. สำมำรถตรวจรักษำและบริบำลผู้ป่วยเบื้องต้นได้ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน   
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๗ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๗) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๕ 

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 

ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเปน็ ๐ 
 



๑๐๕ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีผู้เข้ำรับกำรศึกษำ จ ำนวน ๑ สำขำวิชำ คือ สำขำเวชกิจ
ฉุกเฉิน โดยมีอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละ
ประเภทวิชำ ≤ ๓๕ จ ำนวน ๑ สำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คือ สำขำเวชกิจฉุกเฉิน มี นรจ.ชั้นปีที่ ๑ จ ำนวน 
๔๐ นำย และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน ๓๕ นำย รวม ๗๕ นำย มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ
จ ำนวน ๓๒ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรจ. ๒.๓๔ นำย : ครู/อำจำรย์ประจ ำทีม่ีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ ๑ นำย 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำ ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละประเภทวิชำ ≤ ๓๕ จ ำนวน ๓ สำขำวิชำ จำกจ ำนวน
สำขำวิชำทั้งหมด ๓ สำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คือ สำขำเวชกิจฉุกเฉิน มี นรจ. จ ำนวน ๑๙๘ นำย มีครู/
อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ จ ำนวน ๙๖ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรจ. ๒.๐๖ นำย : ครู/อำจำรย์
ประจ ำทีม่ีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ ๑ นำย 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล 
ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

เวชกิจฉุกเฉิน เวชกิจฉุกเฉิน เวชกิจฉุกเฉิน เวชกิจฉุกเฉิน 
จ ำนวนผู้เรียนในแต่ละประเภทวิชำ ๕๙ ๖๔ ๗๕ ๑๙๘ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพใน
แต่ละประเภทวิชำ 

๓๒ ๓๒ ๓๒ ๙๖ 

อัตรำส่วนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/ 
อำจำรย์ประจ ำ ๑ คน 

๑.๘๔ : ๑ ๒.๐๐ : ๑ ๒.๓๔ : ๑ ๒.๐๖ : ๑ 

จ ำนวนสำขำวิชำทั้งหมด ๑ ๑ ๑ ๓ 
จ ำนวนสำขำวิชำที่มีอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อ
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ ≤ ๓๕ : ๑ 

๑ ๑ ๑ ๓ 

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

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 ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละสำขำวิชำ
ที่สอน จ ำนวน ๓๒ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๓๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีจ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำง
วิชำชีพในแต่ละสำขำวิชำที่สอน จ ำนวน ๙๖ นำย จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๙๖ นำย คิดเป็น  
ร้อยละ ๑๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 



๑๐๖ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละสำขำ ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๙๖ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๓๒ ๓๒ ๓๒ ๙๖ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดแผนพัฒนำครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีแผนงำนพัฒนำครู/อำจำรย์ ปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ และก ำหนดไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ๘ กิจกรรม/
โครงกำร และมีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม ส ำเร็จตำมตัวชี้วัดที่ระบุไว้แผนงำน จ ำนวน      
๕ โครงกำร  มีกำรส่งเสริมและพัฒนำครู/อำจำรย์ และบุคลำกรสนับสนุนของสถำบัน ให้เข้ำรับกำรพัฒนำด้ำน
วิชำกำรและด้ำนวิชำชีพ ทั้งภำยในสถำบัน และกำรอบรมกับหน่วยงำนภำยนอก อีกท้ังมีกำรส่งเสริมและพัฒนำ
ครู/อำจำรย์ให้มีควำมรู้และคุณวุฒิในด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน โดยกำรส่งบุคลำกร จ ำนวน ๒ นำย ไปศึกษำต่อระดับ
ปริญญำตรี ด้ำนเวชกิจฉุกเฉิน ด้วยงบโครงกำรศึกษำฯ นอก ทร. 
  (๒)  มีกำรก ำหนดหน้ำที่และภำระงำนของครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรแต่งตั้งให้ข้ำรำชกำร
ปฏิบัติรำชกำร ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ ที่ ๗/๒๕๕๗ ลง ๑๘ เม.ย.๕๗ และแบ่งมอบหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
ปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับภำระงำนแต่งตั้งครูช่วยสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ ตำมค ำสั่ง พร. (เฉพำะ) ที่ ๒๘๒/๕๗ ลง ๒๔ เม.ย.๕๗  แต่งตั้งครูประจ ำวิชำ ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ          
ที่  ๖/๒๕๕๗ ลง ๒๔ มี.ค.๕๗ และมีกำรแต่งตั้ งบุคลำกรเป็นคณะกรรมกำรต่ำง ๆ ของ รร.นวก.ฯ เช่น 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ ที่ ๑๘/๒๕๕๗ ลง ๒๙ เม.ย.๕๗  คณะกรรมกำรสำรสนเทศ 
ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ ที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลง ๒๙ เม.ย.๕๗  คณะกรรมกำรควบคุมภำยใน ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ           
ที่ ๑๔/๒๕๕๗ ลง ๒๙ เม.ย.๕๗  คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ ที่ ๑๓/๒๕๕๗    
ลง ๒๙ เม.ย.๕๗ คณะกรรมกำรวิจัย พัฒนำ และกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมค ำสั่ ง รร.นวก.ฯ ที่  ๒๐/๒๕๕๗               
ลง ๒๙ เม.ย.๕๗ 



๑๐๗ 
 

  (๓)  มีกำรปฐมนิเทศ ครู/อำจำรย์ใหม่/กำรจัดครูพ่ีเลี้ยง พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรด ำเนินโครงกำร
ปฐมนิเทศครู/อำจำรย์ใหม่ จ ำนวน ๑ นำย คือ จ.อ.ชุติมันต์  เสมำพิทักษ์ จำกบุคลำกรที่ย้ำยมำปฏิบัติงำนใหม่ 
จ ำนวน ๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของโครงกำรในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๕๓ อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด อีกทั้งมีกำรจัดท ำคู่มือครูพ่ีเลี้ยงส ำหรับบุคลำกรใหม่ใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ มีรำยละเอียด
คุณลักษณะของครูพ่ีเลี้ยง บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ตำรำงหมุนเวียนกำรปฏิบัติงำน แบบฟอร์มกำร
ประเมินกำรปฏิบัติงำนและกำรประเมินพฤติกรรมกำรสอนของครู/อำจำรย์ใหม ่
  (๔)  มีระบบประเมินผลกำรสอนของครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.นวก.ฯ จัดให้มีกำรประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของครู/อำจำรย์ภำยในและครูช่วยสอนจำกภำยนอก โดยให้ นรจ.ทั้ง ๒ ชั้นปี เป็นผู้ประเมิน     
ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ รวมทั้งกำรประเมินผลกำรสอนของอำจำรย์ในชั้นเรียนครูผู้รับผิดชอบแต่ละวิชำ
น ำข้อมูลมำท ำกำรสรุป วิเครำะห์และรำยงำนผลในแบบเสนอผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ แล้วเสนอต่อ 
หน.ฝ่ำยศึกษำฯ พร้อมทั้งมีกำรแจ้งผลกำรประเมินกำรสอนให้ครู/อำจำรย์ ทรำบเป็นรำยบุคคล 
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของครู/อำจำรย์ มำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรเรียน
กำรสอน พบว่ำ รร.นวก.ฯ จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและครูประจ ำวิชำ ก่อนกำรเปิดภำค
กำรศึกษำในแต่ละภำค และได้น ำผลกำรประเมินกำรสอนของครู/อำจำรย์ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำปรับปรุงแก้ไข
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  เช่น มีกำรปรับปรุงแผนกำรสอนวิชำเทคนิคหัตถกำรส ำหรับเวชกิจฉุกเฉิน โดยปรับ
เนื้อหำที่ไม่จ ำเป็นให้สั้นลง เช่น กำรเช็ดตัวลดไข้ให้สอนแบบสำธิตให้จบในชั่วโมง  แล้วเพ่ิมเนื้อหำที่ส ำคัญแทน 
ได้แก่ กำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงทำงระบบประสำท (กำรตรวจ Neuro sign รวมกับกำรตรวจ Vital Sign) 
และวิชำชีวสถิติและวิทยำกำรระบำด ได้มีกำรเพ่ิมเนื้อหำเรื่องโรคต่ำง ๆ ที่ควรทรำบให้มำกขึ้น และเชิญครู  
ภำยนอกจำกสำธำรณสุขมำสอนเพ่ิมเติม 
  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 
(๓)  มีกำรจัดเก็บรวบรวมประมวลกำรสอน/แผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ 
(๔)  ร้อยละ ๗๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 
(๕)  ร้อยละ ๙๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 
 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 



๑๐๘ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ก ำกับดูแลกำรพัฒนำประมวลกำรสอน/แผนกำรสอน พบว่ำ รร.นวก.ฯ 
มีกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในกำรจัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมค ำสั่ง 
รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๔๗/๒๕๕๗ ลง ๕ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรมอบหมำยกำรปฏิบัติหน้ำที่ตรวจ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้แทน  ผอ.รร.นวก.ฯ โดยแต่งตั้งครู/อำจำรย์ จ ำนวน  ๕ นำย ประกอบด้วย น.ท.ธนู  สังหร่ำย  
น.ต.วิเชียร  สกุลพรำหมณ์  ร.อ.นัทธี  ตำปะสี  ร.อ.หญิง ผุสดี  ศิริวัฒนำ และ ร.ต.มนัส  คลำพิมำย เป็นผู้ตรวจ
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ (แผนกำรสอน) มีหน้ำที่ตรวจแผนกำรเรียนรู้รำยวิชำ ให้เป็นตำมแผนกำรเขียนแผนกำร
เรียนรู้ แนะน ำครูผู้สอนในกำรปรับปรุงแผนกำรเรียนรู้ จัดรวบรวม หมวดหมู่ แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ก ำกับ 
ประเมิน เสนอแนะแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

 (๒)  มีกำรก ำหนดรูปแบบเป็นมำตรฐำนเดียวกัน พบว่ำ รร.นวก.ฯ อนุมัติใช้รูปแบบประมวลกำรสอน
รำยวิชำ แผนกำรสอนและตำรำงวิเครำะห์ข้อสอบ เมื่อ ๑๖ มี.ค.๕๔ เพ่ือเป็นแนวทำงให้ครูของ รร.นวก.ฯ และ
ครูช่วยสอนจำกภำยนอก ใช้ในกำรจัดท ำแผนกำรสอนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
  (๓)  มีกำรจัดเก็บรวบรวมประมวลกำรสอน/แผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรจัดเก็บ
รวบรวมประมวลกำรสอน/แผนกำรสอน ในแฟ้มเอกสำรแบ่งตำมหมวดวิชำ จ ำนวน ๔ หมวดวิชำ คือ หมวด
วิชำปรับพ้ืนฐำน  หมวดพ้ืนฐำนวิชำชีพ  หมวดวิชำชีพ และหมวดวิชำเลือกเสรี  มีแผนกำรสอนจ ำนวน        
๓๘ รำยวิชำ จำกวิชำที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๔๑ รำยวิชำ โดยจัดเก็บประมวลกำรสอนและ
แผนกำรสอนไว้ที่ฝ่ำยศึกษำฯ และ สนง.ประกันคุณภำพกำรศึกษำฯ และบำงส่วนจัดเก็บเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์
ไว้ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของฝ่ำยศึกษำฯ 
  (๔)  ร้อยละ ๗๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 
พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและครูประจ ำวิชำ ในภำคต้น เมื่อ ๘ เม.ย.๕๗  และ 
๕ พ.ค.๕๗ ให้มีกำรปรับปรุงแผนกำรสอน จ ำนวน ๒ วิชำ จำกแผนกำรสอนทั้งหมด ๓๘ รำยวิชำ คือ ๑) วิชำ
เทคนิคหัตถกำรส ำหรับเวชกิจฉุกเฉิน ได้ปรับลดเนื้อหำที่ไม่ส ำคัญลง เช่น เรื่อง กำรเช็ดตัวลดไข้ ปรับจ ำนวน
ชั่วโมงจำกทฤษฎี ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง เป็น ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง แล้วเพ่ิมเนื้อหำที่ส ำคัญแทน ได้แก่ เรื่อง 
กำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงทำงระบบประสำท (Neuro sign) และ ๒) วิชำชีวสถิติและวิทยำกำรระบำด มีกำร
ปรับเพ่ิมเนื้อหำเรื่องโรคต่ำง ๆ เช่น โรคติดต่อที่ควรทรำบให้มำกข้ึน   เพ่ิมเนื้อหำเรื่องอำวุธชีวภำพ  และปรับ
จ ำนวนชั่วโมงจำก ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง เป็น ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง ได้มีกำรปรับปรุง
ครบทั้ง ๒ แผนกำรสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  (๕)  ร้อยละ ๙๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 
พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและครูประจ ำวิชำ ในภำคต้น เมื่อ ๘ เม.ย.๕๗  และ 
๕ พ.ค.๕๗ ให้มีกำรปรับปรุงแผนกำรสอน จ ำนวน ๒ วิชำ จำกแผนกำรสอนทั้งหมด ๓๘ รำยวิชำ คือ ๑)วิชำ
เทคนิคหัตถกำรส ำหรับเวชกิจฉุกเฉิน ได้ปรับปรุงเนื้อหำที่ไม่ส ำคัญให้สั้นลง เช่น เรื่อง กำรเช็ดตัวลดไข้  ปรับ
จ ำนวนชั่วโมงจำกทฤษฎี ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง เป็น ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง แล้วเพ่ิมเนื้อหำที่ส ำคัญแทน ได้แก่ 
เรื่อง กำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงทำงระบบประสำท (Neuro sign) และ ๒) วิชำชีวสถิติและวิทยำกำรระบำด 
มีกำรปรับเพ่ิมเนื้อหำเรื่องโรคต่ำง ๆ เช่น โรคติดต่อที่ควรทรำบให้มำกขึ้น เพ่ิมเนื้อหำเรื่องอำวุธชีวภำพ และปรับ
จ ำนวนชั่วโมงจำก ทฤษฎี ๑ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง เป็น ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๔ ชั่วโมง ได้มีกำรปรับปรุง
ครบทั้ง ๒ แผนกำรสอน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 



๑๐๙ 
 

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  ๕.๖ สถำนศึกษำมีระบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเน้นผู้ เรียนได้ฝึกทักษะ        
ทำงวิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
 (๑)  มีกำรวำงแผนหรือนโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ และส่งเสริมกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์จริง 
(๒)  มีกลไกสนับสนุนในกำรจัดกำรอบรม/ประชุมเรื่องหลักกำรสอน เทคนิคกำรสอน  กำรวัดและประเมินผล   
(๓)  มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นส 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 - ๖ข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๖ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรวำงแผนหรือนโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และส่งเสริมกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์จริง พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรประกำศนโยบำยกำรปฏิบัติงำนของสถำบัน เมื่อ ๑ ต.ค.๕๖ นโยบำย
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มีกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและส่งส่งเสริมให้
นักเรียนได้รับประสบกำรณ์จริง โดยให้นักเรียนไปฝึกภำคปฏิบัติด้ำนวิชำชีพในสถำนที่จริง ได้แก่ รพ.เลิดสิน 
รพ.วชิรพยำบำล  รพ.สมุทรสำคร  รพ.เจริญกรุงประชำรักษ์ และกำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร ณ หน่วยก ำลังรบ
ของ ทร. ทั้งหน่วยเรือและหน่วยบก อีกทั้งในโครงสร้ำงหลักสูตรมีจ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกปฏิบัติเกือบสองเท่ำของ
จ ำนวนชั่วโมงกำรศึกษำภำคทฤษฎี 
  (๒)  มีกลไกสนับสนุนในกำรจัดกำรอบรม/ประชุมเรื่องหลักกำรสอน เทคนิคกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้บรรจุโครงกำรอบรมไว้ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ คือ โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรกำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนหลักสูตร ปวส.วฉ. มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครู/อำจำรย์มีกำร
พัฒนำควำมรู้ มีเจตคติที่ดี และมีทักษะในกำรเขียนเอกสำรและกำรผลิตวิดีทัศน์ ประกอบกำรเรียนกำรสอนท ำให้
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีข้ำรำชกำรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๓๐ นำย     
เมื่อ ๑๔ - ๑๕ ส.ค.๕๗  



๑๑๐ 
 

  (๓)  มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงทั่วถึงทุกประเภทวิชำ/
สำขำวิชำ พบว่ำ ในโครงสร้ำงหลักสูตรและแผนกำรสอนของแต่ละวิชำ จะเน้นกำรฝึกทักษะด้ำนกำรปฏิบัติ   
ทั้งในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียน ตลอดจนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติงำนทั้งในและนอกเวลำรำชกำร เช่น 
   ๓.๑ กำรฝึกปฏิบัติกับหุ่นฝึก/อุปกรณ์และเครื่องใช้ทำงกำรแพทย์  โดยเฉพำะรำยวิชำในหมวดวิชำชีพ 
เช่น วิชำเทคนิคหัตถกำรส ำหรับเวชกิจฉุกเฉิน  วิชำกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ ๒  วิชำกำรประเมินสภำพ  วิชำกำรยกและ
เคลื่อนย้ำย 
   ๓.๒ กำรฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริงและสถำนกำรณ์จริง เช่น กำรฝึกปฏิบัติงำนของ 
นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ใน รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร.  กองเวชกรรมป้องกัน  กองส่งก ำลังบ ำรุงสำยแพทย์  หน่วยแพทย์ 
กู้ชีพของ รพ.เลิดสิน  รพ.วชิรพยำบำล  รพ.สมุทรสำคร และ รพ.เจริญกรุงประชำรักษ์ 
   ๓.๓ กำรฝึกปฏิบัติงำนในและนอกเวลำรำชกำร บนหอผู้ป่วย รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. เพ่ือเสริมทักษะ
และควำมช ำนำญในกำรปฏิบัติงำนจริงกับผู้ป่วย ได้แก่ ๑) นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ในโครงกำรฝึกเสริมประสบกำรณ์ด้ำน
เทคนิคหัตถกำร เพ่ือพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรฝึกปฏิบัติงำนหน่วยฝึกนอก ทร. ระหว่ำง ๖ พ.ค. -    
๗ ส.ค.๕๗ (ทุกวันจันทร์ อังคำร และพฤหัสบดี) เวลำ ๑๘๐๐ - ๒๒๐๐ และ ๑๘๐๐ - ๒๔๐๐  ๒) นรจ.ชั้นปีที่ ๑   
ฝึกปฏิบัติงำนที่หอผู้ป่วย วันจันทร์ - อังคำร เวลำ ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ และวันพุธ เวลำ ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ ระหว่ำง  
๑๖ ก.พ. - ๒๗ มี.ค.๕๗   
   ๓.๔ กำรฝึกปฏิบัติด้ำนกำรแพทย์ทหำร สนับสนุนหน่วยก ำลังรบทั้งหน่วยเรือและหน่วยบก ในพื้นที่ 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี และอ่ำวไทยตอนบน ได้แก่ ท่ำเรือจุกเสม็ด กทส.ฐท.สส  พัน ลว.พล.นย.  กบร.กร. ระยะเวลำ 
กำรฝึก ๓๐ วัน ระหว่ำง ๒ ก.พ. - ๓ มี.ค.๕๘  
   ๓.๕ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย เน้นกำรสำธิตและฝึกปฏิบัติ และมีกำรใช้สื่อกำร
สอนที่หลำกหลำยจัดท ำเป็นบทเรียนออนไลน์ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงเรียน ทั้งไฟล์เอกสำร และมัลติมีเดีย 
  (๔)  มีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและก ำหนดทิศทำงในกำร
พัฒนำอย่ำงชัดเจน พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรเชิญครูผู้สอนจำกภำยนอกท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์ตรงในระบบ
กำรแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ พยำบำลวิชำชีพที่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนเวชกิจฉุกเฉินหรือกำรกู้ชีพจำก  รพ.เจริญกรุง
ประชำรักษ์ และ รพ.เลิดสิน  เชิญแพทย์ด้ำนเวชศำสตร์ฉุกเฉิน จำก รพ.กรุงเทพ จว.จันทบุรี เพ่ือสอน/สำธิต/    
ฝึกปฏิบัติโดยตรงให้กับนักเรียน  อีกทั้งมอบหมำยให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน ๙ นำย เป็นผู้ช่วยวิทยำกรในกำรฝึก
ปฏิบัติกำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐำน  โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำล
และกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน ณ รร.อล.ทร.ฯ เมื่อ ๑๖ มี.ค.๕๘ เพ่ือพัฒนำทักษะผู้เรียน  
  (๕)  มีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญให้กับ
สถำนศึกษำอ่ืน พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรสนับสนุนครูเพ่ือให้ควำมรู้ในรูปแบบกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ดังนี้ 
   ๕.๑ สนับสนุนครู จ ำนวน ๓ นำย ได้แก่ น.ต.หญิง รติรส  แมลงภู่ทอง  ร.อ.พลธวัช  มิ่งวงศ์ และ 
พ.จ.อ.มนตรี  จันทร์โย เป็นวิทยำกรบรรยำย สำธิตและฝึกปฏิบัติ ให้กับนักเรียนชั้นประถมชั้นปีที่ ๔ - ๖ ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพันท้ำยนรสิงห์ ต.พันท้ำยนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสำคร จว.สมุทรสำคร 
ในโครงกำรอบรมผู้น ำนักเรียนเพ่ือส่งเสริมสุขภำพ ปี ๒๕๕๗ เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ เรื่อง กำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุภำยในโรงเรียนอย่ำงถูกวิธีและมีควำมปลอดภัยในชีวิต เมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๗     
ซ่ึงนักเรียนได้ทดลองฝึกปฏิบัติปฐมพยำบำลเบื้องต้น 
   ๕.๒ ให้กำรสนับสนุนครูไปเป็นวิทยำกร จ ำนวน ๔ นำย คือ ว่ำที่ น.ต.จักรกฤษณ์  ชำวสวนมุ่งเจริญ  
ร.อ.พลธวัช  มิ่งวงศ์  ร.ท.จ ำนวน  จันจุติ และ พ.จ.อ.มนตรี   จันทร์โย ให้กับ กวก.ศวก.พร. หลักสูตรกำร
ปฏิบัติกำรฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ในภำวะภัยพิบัติ ประจ ำปี งป.๕๘ วิชำกำรดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บและผู้ประสบ 



๑๑๑ 
 

ภัยทำงน้ ำ และวิชำระบบปฏิบัติกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เมื่อ ๕, ๑๓ และ ๑๔ ม.ค.๕๘ ซึ่งในกำรฝึกปฏิบัติ
ได้มีกำรจ ำลองสถำนกำรณ์เสมือนจริงเพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
   ๕.๓ จัดอำจำรย์ จ ำนวน ๘ นำย เป็นวิทยำกร และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน ๙ นำย เป็นผู้ช่วยวิทยำกร 
ในโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน ให้แก่ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ 
อล.ทร. ณ รร.อล.กวก.ฯ เมื่อ ๑๖ มี.ค.๕๘ ซึ่งได้มีกำรน ำหุ่นและอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ส ำหรับฝึกให้นักเรียน
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง 
  (๖) มีระบบกำรประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรประเมิน พบว่ำ รร.นวก.ฯ จัดให้ นรจ. มีส่วนร่วม    
ในกำรประเมินกำรสอนรำยวิชำ กำรประเมินกำรสอนของอำจำรย์ในชั้นเรียน กำรประเมินควำมพึงพอใจ          
ในกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ และกำรประเมินกำรเข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๖ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - 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.นวก.ฯ มีกำรจัดกำรศึกษำออกเป็น ๑ สำขำวิชำ คือ สำขำเวชกิจ
ฉุกเฉิน ซึ่งได้มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนทั้งภำคต้นและภำคปลำย 
จ ำนวน ๑ สำขำวิชำ จำกจ ำนวนสำขำท้ังหมด ๑ สำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กล่ำวคือ   
 ในภำคต้นได้เชิญผู้เชี่ยวชำญมำบรรยำยพิเศษ จ ำนวน ๑ นำย คือ นำยสนั่น  กรีลัมย์ ต ำแหน่ง ช่ำงภำพ
กำรแพทย์ปฏิบัติกำร สถำบันนิติวิทยำศำสตร์ กระทรวงยุติธรรม บรรยำยพิเศษ เรื่อง “กำรถ่ำยภำพทำงนิติ
วิทยำศำสตร์” เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๗ เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ รวม ๓ ชั่วโมง 

  และในภำคปลำยได้เชิญผู้เชี่ยวชำญมำบรรยำยพิเศษ จ ำนวน ๓ นำย บรรยำย ๙ ชั่วโมง ดังนี้ 
  ๑. นำยณฐพล  วิถี  ปลัดอ ำเภอ หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง อ.เพ็ญ จว.อุดรธำนี บรรยำย
พิเศษ เรื่อง “แนวทำงในกำรพัฒนำตนเอง” เมื่อ ๗ เม.ย.๕๘ เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ รวม ๓ ชั่วโมง  
  ๒. น.ท.หญิง สุมนำ  วะสีนนท์ หน.แผนกบริกำรสุขภำพ กสส.พร. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “สิทธิ
เกี่ยวกับกำรรักษำพยำบำลของข้ำรำชกำร พร.” เมื่อ ๗ เม.ย.๕๘ เวลำ ๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ รวม ๓ ชั่วโมง 



๑๑๒ 
 

 ๓. น.ท.วันชัย  เอมเสม ประจ ำ กพ.พร. บรรยำยพิเศษ เรื่อง “สิทธิก ำลังพลของข้ำรำชกำร พร.   
กำรไปปฏิบัติรำชกำรหลังส ำเร็จกำรศึกษำ และแนวทำงกำรรับรำชกำรของก ำลังพล พร.” เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ 
เวลำ ๑๓๐๐ - ๑๖๐๐ รวม ๓ ชั่วโมง  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีกำรจัดกำรศึกษำออกเป็น ๓ สำขำวิชำ 
คือ สำขำเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งได้มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละ
สำขำวิชำ ครบทั้งภำคต้นและภำคปลำย จ ำนวน ๓ สำขำวิชำชีพ จำกจ ำนวนสำขำท้ังหมด ๓ สำขำวิชำ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๑ สำขำ ๑ สำขำ ๑ สำขำ ๓ สำขำ 

จ ำนวนสำขำวิชำชีพทั้งหมด ๑ สำขำ ๑ สำขำ ๑ สำขำ ๑ 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 เชื่อมั่น
ได้ว่ำเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
(๓)  มีกำรก ำหนดกรอบกำรคัดเลือกกรรมกำรออกข้อสอบทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ 
(๔)  มีกำรก ำหนดมำตรกำรและกำรด ำเนินงำนกำรรักษำควำมลับของชุดข้อสอบทั้งก่อนและหลังกำรสอบ
คัดเลือกผู้เรียน 
(๕)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน 
(๖)  มีกำรน ำผลกำรประเมินระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนมำปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม 
(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 ไม่มผีลกำรด ำเนินงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดับ 

คะแนน ๑ ให้นับเปน็ ๐ 

 เนื่องจำกตัวบ่งชี้นี้เป็นกำรด ำเนินกำรโดย ยศ.ทร. (คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ ำเป็น 
นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗) ดังนั้น คณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินฯ จึงได้ขอรับกำรสนับสนุนข้อมูล
และเอกสำรจำก ยศ.ทร. (คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. /กศษ.ยศ.ทร.) โดยตรง    
เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในให้กับ รร.นวก.ฯ โดยมีผลกำรด ำเนินงำน
ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ สรุปได้ดังนี้  



๑๑๓ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ ยศ.ทร. (คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ) มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
พิจำรณำได้ จ ำนวน ๗ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๗ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรประชุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไข ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนให้
มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น พบว่ำ คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ.ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ คณะอนุกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งทุกคณะอนุกรรมกำร ซึ่งประกอบด้วย อนุกรรมกำรอ ำนวยกำร  
อนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์  อนุกรรมกำรจ ำหน่ำยระเบียบกำร  อนุกรรมกำรกรรมวิธีข้อมูล  อนุกรรมกำรสอบ
ภำควิชำกำร  อนุกรรมกำรด ำเนินกำรต่อผู้ทุจริตและท ำสัญญำฯ  อนุกรรมกำรจัดเตรียมข้อสอบ  อนุกรรมกำร
ตรวจสุขภำพและทดสอบสุขภำพจิต  อนุกรรมกำรทดสอบควำมเหมำะสมและพลศึกษำ  อนุกรรมกำรส่งก ำลัง
บ ำรุงและพัสดุ  อนุกรรมกำรกำรเงิน โดยจัดให้มีกำรประชุมจ ำนวน ๔ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๖ เพ่ือมอบ
นโยบำย ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๖ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบคัดเลือกฯ ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๓๑ ม.ค.๕๗ เพ่ือหำรือ
และชี้แจงงบประมำณรำยรับ - รำยจ่ำยในกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ และประมำณกำร
รำยรับ - รำยจ่ำยที่จะใช้ในกำรด ำเนินกำรในกำรสอบคัดเลือกฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔ เมื่อ ๒๘ ก.พ.
๕๗ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบคัดเลือกภำควิชำกำร และกำรสอบควำมเหมำะสมพลศึกษำ และ
สุขภำพจิต) และมีกำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน เพื่อน ำมติจำกท่ีประชุมมำใช้ในกำรก ำหนดมำตรกำรแก้ไข
ปรับปรุง กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนของแต่ละคณะอนุกรรมกำร ในแต่ละขั้นตอนให้มีประสิทธิภำพ
ต่อไป จึงนับได้ว่ำคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ มีกำรประชุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไข ปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำนกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
  (๒)  มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรสร้ำงข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนและกระบวนกำรสร้ำงข้อสอบที่น่ำเชื่อถือ 
เชื่อมั่นได้ว่ำเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พบว่ำ คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ.   
ได้ด ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำรฯ และคณะอนุกรรมกำรฯ โดยมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรออกข้อสอบภำค
วิชำกำร ซึ่งคัดเลือกจำกข้ำรำชกำร ทร. ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ เป็นผู้ออกข้อสอบ          
โดยด ำเนินกำรตำมบันทึก กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๖๔๑๔ ลง ๒๕ ก.ค.๕๐ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำร
ด ำเนินกำรสอบ พร้อมทั้งได้มีกำรด ำเนินกำรสร้ำงข้อสอบเป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด อำทิ มีกำรวิเครำะห์
หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พ.ศ.๒๕๕๑ ใน ๔ สำระกำรเรียนรู้ (คณิตศำสตร์ ภำษำต่ำงประเทศ (อังกฤษ) 
ภำษำไทย และวิทยำศำสตร์) มีกำรคัดเลือกเนื้อหำของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มำสร้ำงข้อสอบ  มีกำรน ำ
ข้อสอบไปตรวจสอบควำมเที่ยงตรงเชิงเนื้อหำ ควำมเหมำะสมของค ำถำมและควำมเหมำะสมทำงภำษำที่ใช้ 
เกณฑ์กำรให้คะแนนโดยผู้ เชี่ยวชำญ และมีกำรน ำผลกำรพิจำรณำไปหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC)        
เพ่ือคัดเลือกข้อสอบ จึงนับได้ว่ำคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ได้มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรสร้ำงข้อสอบ
คัดเลือกผู้เรียนและกระบวนกำรที่น่ำเชื่อถือ เชื่อมั่นได้ว่ำเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งได้มีกำร
ควบคุมกำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงข้อสอบทุกขั้นตอนอย่ำงรัดกุม 
  (๓)  มีกำรก ำหนดกรอบกำรคัดเลือกกรรมกำรออกข้อสอบทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ พบว่ำ 
คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. มีกำรพิจำรณำกรรมกำรออกข้อสอบภำคทฤษฎี     
โดยคัดเลือกจำกข้ำรำชกำร ทร. ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำนั้น ๆ จบวุฒิกำรศึกษำ
ตรงตำมสำขำวิชำ โดยปฏิบัติตำมบันทึก กพ.ทร. (ลับ) ที่ กห ๐๕๐๓/๐๕๒ ลง ๒๘ ก.พ.๒๘ เรื่อง แนวทำง
ปฏิบัติป้องกันข้อสอบรั่ว ส่วนกำรสอบภำคปฏิบัติ มีกำรด ำเนินกำรในรูปคณะอนุกรรมกำร ประกอบด้วย 
อนุกรรมกำรตรวจสุขภำพและทดสอบสุขภำพจิต ด ำเนินกำรโดย พร. ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำร
ตรวจสุขภำพและทดสอบสุขภำพจิต ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ 
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พ.ศ.๒๕๔๐ ออกตำมควำมใน พ.ร.บ. รับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๗๙ และตำมที่ พร. ก ำหนด ส ำหรับคณะอนุกรรมกำร
ทดสอบควำมเหมำะสมและพลศึกษำ ได้คัดเลือกข้ำรำชกำรจำก ทร. ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเชี่ยวชำญ
ในสำขำพลศึกษำ โดยให้ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรรับสมัคร
บุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. พ.ศ.๒๕๕๑ จึงนับได้ว่ำคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ได้มีกำรก ำหนดกรอบกำร
คัดเลือกกรรมกำรออกข้อสอบทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติไว้อย่ำงชัดเจน 
  (๔)  มีกำรก ำหนดมำตรกำรและกำรด ำเนินงำนกำรรักษำควำมลับของชุดข้อสอบทั้งก่อนและหลังกำร
สอบคัดเลือกผู้เรียน พบว่ำ ประธำนกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ./จก.ยศ.ทร. ได้มีกำร
ก ำหนดมำตรกำรและกำรด ำเนินงำนกำรรักษำควำมลับของชุดข้อสอบก่อนออกข้อสอบ โดยให้ปฏิบัติตำมแนว
ทำงกำรปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรสอบ ตำมบันทึก กพ.ทร.(ลับ) ที่  กห ๐๕๐๓/๐๕๒ ลง ๒๘ ก.พ.๒๘         
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติป้องกันข้อสอบรั่ว ทุกขั้นตอนอย่ำงรัดกุมและโดยเคร่งครัด และหลังสิ้นสุดกระบวนกำร
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. ทุกขั้นตอนเป็นเรียบร้อยแล้ว ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำลำย
ข้อสอบให้ด ำเนินกำรท ำลำยชุดข้อสอบโดยวิธีกำรเผำ จึงนับได้ว่ำคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ได้มีกำรก ำหนด
มำตรกำรและกำรด ำเนินงำนกำรรักษำควำมลับของชุดข้อสอบทั้งก่อนและหลังกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนไว้อย่ำงชัดเจน 
  (๕)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน พบว่ำ คณะกรรมกำรสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. ได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมน่ำเชื่อถือไว้วำงใจของผู้เข้ำสอบคัดเลือกเข้ำเป็น
นักเรียนจ่ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เพ่ือใช้เป็นกลไกในกำรควบคุมก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรในกำรป้องกัน
กำรทุจริตในกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  ซึ่งมีหัวข้อกำรประเมิน
ที่ก ำหนดไว้ว่ำ “จำกกำรที่ท่ำนได้เห็นกระบวนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ของกองทัพเรือ ตั้งแต่ขั้นตอนกำรรับสมัคร 
จนถึงขั้นตอนกำรสอบภำควิชำกำรในวันนี้ ท่ำนมีควำมเชื่อถือไว้วำงใจต่อควำมโปร่งใสในกำรสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำทหำรเรือ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๒๗ ในครั้งนี้ อยู่ในระดับใด (มี ๕ ระดับ คือ  
๑ = มีควำมเชื่อถือไว้วำงใจน้อยที่สุด  ๒ = มีควำมเชื่อถือไว้วำงใจน้อย  ๓ = มีควำมเชื่อถือไว้วำงใจปำนกลำง  
๔ = มีควำมเชื่อถือไว้วำงใจมำก  ๕ = มีควำมเชื่อถือไว้วำงใจมำกที่สุด)” โดยแจกแบบสอบถำมให้ผู้เข้ำสอบ
คัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ในวันสอบภำควิชำกำร (วันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๗)      
ท ำกำรประเมิน จ ำนวน ๕,๕๓๒ นำย มีผู้ออกควำมคิดเห็นตอบกลับมำ จ ำนวน ๕,๒๑๘ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๙๔.๓๒ โดยมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมเชื่อถือไว้วำงใจของผู้เข้ำสอบต่อควำมโปร่งใสในกำรสอบคัดเลือกบุคคลพล
เรือนเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำทหำรเรือ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๒๗ เท่ำกับ ๓.๘๔ อยู่ในระดับควำมเชื่อถือไว้วำงใจมำก 
แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินงำนระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนของคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน   
เข้ำเป็น นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ได้รับควำมเชื่อถือไว้วำงใจต่อควำมโปร่งใส ในกำรสอบคัดเลือกบุคคล
พลเรือนเข้ำเป็น นรจ. 
  (๖)  มีกำรน ำผลกำรประเมินระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนมำปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม 
พบว่ำ คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. ได้มีกำรน ำปัญหำข้อขัดข้องที่คณะกรรมกำรฯ 
เสนอไว้เกี่ยวกับกำรสอบภำควิชำกำร ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ได้จัดสถำนที่สอบภำควิชำกำรโดยใช้ มหำวิทยำลัย
เกษมบันฑิต เป็นสถำนที่สอบ ท ำให้ประสบปัญหำเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำร เนื่องจำกห้องสอบบรรจุผู้เข้ำสอบ
ได้น้อย และต้องใช้ห้องสอบจ ำนวนมำกที่กระจำยอยู่ตำมอำคำรต่ำง ๆ คณะกรรมกำรฯ จึงได้เสนอให้จัดหำ
สถำนที่สอบภำควิชำกำรใหม่ ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ได้น ำปัญหำข้อขัดข้องดังกล่ำวมำใช้ในกำรแก้ไขปรับปรุง     
ในกำรด ำเนินงำนปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ได้จัดหำสถำนที่สอบภำควิชำกำรแห่งใหม่ โดยเปลี่ยนมำใช้ ศูนย์ประชุม
ธรรมศำสตร์ รังสิต ใช้ห้องสอบเพียง ๒ ห้อง รองรับผู้เข้ำสอบได้ห้องละ ๓,๕๐๐ คน ซึ่งท ำให้กำรบริหำรจัดกำร
มีควำมเรียบร้อยเป็นอย่ำงดี จึงนับได้ว่ำคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ได้มีน ำผลกำรประเมินระบบกำรสอบ
คัดเลือกผู้เรียนมำปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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  (๗)  ระบบกำรคัดเลือกโปร่งใส  มีกำรตรวจสอบได้ พบว่ำ คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน
เข้ำเป็น นรจ. ได้ก ำหนดรำยละเอียดของระบบกำรคัดเลือกทุกข้ันตอนไว้ในระเบียบกำรรับสมัครบุคคลพลเรือน
เข้ำเป็น นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรประกำศผลกำรสอบในแต่ละรอบ 
(กำรสอบภำควิชำกำร และกำรสอบรอบสอง) ผู้สอบคัดเลือกสำมำรถตรวจผลกำรสอบได้ ๔ ช่องทำง        
ตำมข้อมูลที่ระบุไว้ในระเบียบกำรรับสมัครฯ คือ ๑) ดูประกำศผลกำรสอบที่ ยศ.ทร.  ๒) ดูผลกำรสอบได้ทำง
www.navedu.navy.mi.th  ๓) สอบถำมทำงโทรศัพท์  และ ๔) สอบถำมทำงระบบโทรศัพท์ อัตโนมัติ         
(Q-Lines) ตำมหมำยเลขท่ีระบุไว้ในระเบียบกำรรับสมัคร รวมถึงสำมำรถร้องเรียนเมื่อพบเหตุทุจริตต่อประธำน
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ได้โดยตรง เพ่ือตรวจสอบหำข้อเท็จจริง และให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
พร้อมทั้งได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมน่ำเชื่อถือไว้วำงใจของผู้เข้ำสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ เพ่ือใช้เป็นกลไกในกำรควบคุมก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ อีกด้วย แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินงำนของ
ระบบกำรคัดเลือกมีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๘ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๗ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๗) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ใน
เกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละปี ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด (พิจำรณำจำกคะแนนเฉลี่ยรวม) 
เกณฑ์ดี : คะแนนเฉลี่ยรวม ≥ ๒.๕๑ และเกณฑ์ดีมำก : 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.นวก.ฯ มีผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และหรือกำร
ฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๖๙ นำย และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๖ นำย รวมมีผู้เรียนที่มีคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี  - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
จ ำนวน ๗๕ นำย จำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๕ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียน และหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๑๗๗ นำย และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๑๘ นำย 
รวมมีผู้เรียนที่มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี  - ดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑๙๕ นำย   จำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๙๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๘ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 



๑๑๖ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
หรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี (นำย) 

๕๒ ๕๖ ๖๙ ๑๗๗ 

จ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
หรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๖ ๖ ๖ ๑๘ 

จ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ
หรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี  - ดีมำก 
(นำย) 

๕๘ ๖๒ ๗๕ ๑๙๕ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๕๙ ๖๔ ๗๕ ๑๙๘ 
ร้อยละ ๙๘.๓๑ ๙๖.๘๘ ๑๐๐ ๙๘.๔๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมระบบที่ได้มำตรฐำน 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลตำมวิธีกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน  
ที่ก 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.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลตำมวิธีกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียน  
กำรสอนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรวัดและประเมินผลตำมระเบียบ ยศ.ทร.   
ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและสี่ พ.ศ.๒๕๕๑ 
และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำ    
ที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลดังกล่ำว มีควำมสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอนที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร รวมถึงมีกำรจัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรวัดผลและธนำคำร
ข้อสอบ รร.พบ.กศษ.พร. ส ำหรับใช้เป็นหลักทั่วไปในกำรวัดประเมินผล และจัดท ำคู่มือสอบควำมรู้นักเรียนจ่ำ 
พรรคพิเศษ เหล่ำทหำรแพทย์ รร.นวก.ฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๔) เพ่ือใช้เป็นหลักปฏิบัติในกำรสอบควำมรู้ 
  (๒)  มีกลไกกำรด ำเนินงำนกำรวัดและประเมินผล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกลไกกำรด ำเนินงำนกำรวัดและ
ประเมินผล โดยใช้ระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรสอบควำมรู้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบียบ ยศ.ทร.      



๑๑๗ 
 

ว่ำด้วยคะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำร พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนชั้นกำรจบหลักสูตรและ   
กำรพ้นสภำพผู้เรียน ที่เป็นกลไกส ำคัญในกำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผล รวมทั้งได้มีกำรจัดท ำคู่มือกำร
จัดกำรควำมรู้ (KM) ของฝ่ำยปกครอง รร.นวก.ฯ เรื่อง แนวทำงในกำรให้คะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำรของ
นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. เพ่ือน ำมำใช้เป็นหลักปฏิบัติในกำรวัดและประเมินผลเป็นกำรเฉพำะด้ำน และยังมีกำร
แต่งตั้งกรรมกำรก ำกับคะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำร ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๖/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้ง
กรรมกำรก ำกับคะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำร ลง ๑๐ ก.พ.๕๔ โดยมี ผอ.รร.นวก.ฯ เป็นประธำน  
  (๓)  มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
ทักษะ และบุคลิกภำพ พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ที่ครอบคลุมพุทธิพิสัย 
จิตพิสัย และทักษะพิสัย โดยมีกำรจัดเก็บคะแนนสอบควำมรู้ภำคทฤษฎีทั้งภำคต้นและภำคปลำย  มีกำรให้คะแนน
กำรฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน และกำรให้คะแนนควำมประพฤติ คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร 
นอกจำกนี้ รร.นวก.ฯ ยังได้มีกำรจัดท ำตำรำงวิเครำะห์ข้อสอบ (Test Blueprint) และจัดท ำแบบประเมิน    
จิตพิสัยรำยวิชำ โดยให้ครูผู้สอนท ำกำรประเมิน นรจ. อย่ำงเป็นรูปธรรม ก่อนที่จะเสนอผลกำรสอบควำมรู้ 
นรจ. (แบบ ยศ.๕) เพ่ือ ให้ ยศ.ทร. ตัดสินผลกำรศึกษำ  
  (๔)  มีระบบกำรวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบควำมรู้ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ทั้งภำคต้นและภำคปลำย ตำมค ำสั่ง พร. 
(เฉพำะ) ที่ ๔๗๔/๒๕๕๗ ลง ๑๗ ก.ค.๕๗ และค ำสั่ง พร. (เฉพำะ) ที่ ๙๘๔/๒๕๕๗ ลง ๑๙ ธ.ค.๕๗ รวมทั้งมี
กำรจัดท ำแผนด ำเนินกำรสอบควำมรู้ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  เพ่ือให้ด ำเนินกำร
สอบควำมรู้ นรจ. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ กำรประชุมคณะกรรมกำรสอบ
ควำมรู้  กำรส่งรำยชื่อ นรจ. ที่มีสิทธิ์สอบควำมรู้ให้ ยศ.ทร.ทรำบ  กำรแต่งตั้งกรรมกำรคุมสอบ  กำรจัดท ำ
ตำรำงสอบควำมรู้  กำรตรวจและวิเครำะห์ข้อสอบ ด้วยเครื่องตรวจและวิเครำะห์ข้อสอบของ รร.นวก.ฯ พร้อม
ทั้งได้มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรสอบควำมรู้และส่งแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้ของ นรจ.  (แบบ ยศ.๕)     
เสนอ ยศ.ทร. เพื่อตัดสินผล และมีกำรปิดประกำศผลกำรสอบให้ นรจ. ทรำบ ไว้ที่บอร์ดหน้ำชั้นเรียน พร้อมทั้ง
มีหนังสือแจ้งผลกำรศึกษำประจ ำภำคเรียนของ นรจ. ให้ผู้ปกครองทรำบ รวมทั้งให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ประเมินกำร
จัดสอบควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ในภำคต้น มีผลกำรประเมินในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๗๑ 
ตรงกับควำมพึงพอใจในระดับดี และในภำคปลำย มีผลกำรประเมินในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๒๑ ตรงกับ
ควำมพึงพอใจในระดับด ี 
 (๕) มีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้มีกำรจัดประชุม

คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรและครูประจ ำวิชำ เมื่อ ๗ พ.ค.๕๗ เพ่ือพิจำรณำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ โดยมี รอง ผอ.รร.นวก.ฯ เป็นประธำน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ครูผู้สอนปรับปรุง
วิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำกำยวิภำคศำสตร์และสรีรวิทยำส ำหรับเวชกิจฉุกเฉิน  ให้มีควำมเหมำะสม 
โดยกำรปรับเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลตำมอัตรำส่วน โดยจำกเดิม ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มีกำรสอบทบทวน 
: ผลงำนกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเอง : ผลกำรปฏิบัติทดลอง : จิตพิสัย : สอบปลำยภำค เท่ำกับ ๒๕ : ๑๐ : 
๒๕ : ๕ : ๓๕ มีกำรปรับอัตรำส่วนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เป็น  ๒๕ : ๕ : ๓๐ : ๕ : ๓๕ ซึ่งเป็นกำรลดงำน
กำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองและกำรเก็บคะแนนในส่วนนี้ให้น้อยลง และเพ่ิมกำรเก็บคะแนนในส่วนกำรสอบ
ปฏิบัติทดลองให้มำกขึ้น ซึ่ง นรจ. จะอยู่ในชั่วโมงกำรควบคุมของครูที่ดูแลใกล้ชิดมำกกว่ำ ท ำให้ นรจ. มีโอกำส
ได้พัฒนำควำมรู้ ซึ่งส่งผลให้ได้คะแนนเก็บในส่วนนี้แทนมีผลต่อคะแนนในภำพรวมรำยวิชำนี้ของนักเรียน
เพ่ิมข้ึน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 



๑๑๘ 
 

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 ๕.๑๑ 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 
เป็นไปตำมกฎหมำยทีเ่กี่ยวข้อง 
(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 

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.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้  จ ำนวน ๑๐ ข้อ          
จำกจ ำนวนทั้งหมด ๑๐ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำ จัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีค ำสั่ง รร.นวก.ฯ 
(เฉพำะ) ที่ ๗/๒๕๕๗ เรื่อง ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติรำชกำร ลง ๑๘ เม.ย.๕๗ โดยให้ หน.ฝ่ำยต่ำง ๆ แบ่งมอบหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับภำระงำนและหน้ำที่รับผิดชอบ ซึ่งในค ำสั่งได้มอบหมำยให้           
 



๑๑๙ 
 

น.ต.จรัล  เอ่ียมพิจิตร เป็น หน.ฝ่ำยบริกำร รร.นวก.ฯ และได้ก ำหนดให้ฝ่ำยบริกำรฯ มีหน้ำที่วำงแผน ประสำนงำน 
ด ำเนินกำร และก ำกับดูแลเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำทรัพยำกรกำรเรียนรู้และกำรซ่อมบ ำรุง กำรดูแลควำม
สะอำดเรียบร้อยของอำคำร สถำนที่และสิ่งแวดล้อม  งำนพัสดุครุภัณฑ์ประจ ำส ำนักงำน  กำรดูแลและ
บ ำรุงรักษำยุทธอำภรณ์ ยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้  งำนโสตทัศนูปกรณ์และเครื่องเสียง  ส ำหรับ
กำรใช้สนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนงำนพิธีกำรต่ำง ๆ ของ รร.นวก.ฯ ตำมกำรร้องขอ และกำร
ผลิตต ำรำ คู่มือ และเอกสำรประกอบกำรเรียนกำรสอนของครูผู้สอนตำมท่ีได้รับกำรร้องขอ ให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย จึงนับว่ำฝ่ำยบริกำรฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำ จัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง 
ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
  (๒)  มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.)       
ให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน พบว่ำ จำกกำรตรวจเยี่ยมสถำนที่ รร.นวก.
ฯ ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงภูมิทัศน์หน้ำอำคำร ๓๐๐๘ ทำสีเส้นทำงจรำจรหน้ำ รร.นวก.ฯ ซ่อมแซมท่อระบำยน้ ำ
ทิ้งและห้องน้ ำกรำบพักนักเรียน 
   (๓)  มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อย   
ในเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรก ำจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำร
ต่ำง ๆ เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง 
แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ตรวจสุขำภิบำล ลง ๒๙ เม.ย.๕๗ เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสุขำภิบำล และรำยงำนผลกำรตรวจให้ 
รร.นวก.ฯ ทรำบ เดือนละ ๑ ครั้ง ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรตรวจสุขำภิบำล พ.ศ.๒๕๔๑ โดยมีกำร
ด ำเนินโครงกำรกำรตรวจและเฝ้ำระวังกำรสุขำภิบำลในหน่วย รร.นวก.ฯ ประกอบด้วย กำรตรวจและรำยงำน
กำรตรวจสุขำภิบำลหน่วยบก เดือนละ ๑ ครั้ง  กำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำดื่มโดย วศ.ทร.  กำรเฝ้ำระวังสุขำภิบำล
อำหำร  กำรก ำจัดลูกน้ ำ/ยุงลำยและกำรพ่นหมอกควัน อีกทั้งมีกำรแต่งตั้งนำยทหำรป้องกันควำมเสียหำย        
ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๒๑/๒๕๕๗ ลง ๒๙ เม.ย.๕๗ จ ำนวน ๑๐ นำย โดยมี น.ท.กิตติ พงษ์ประดิษฐ 
หน.ฝ่ำยบังคับกำร รร.นวก.ฯ เป็นนำยทหำรป้องกันควำมเสียหำย พร้อมทั้งได้ก ำหนดหน้ำที่ รับผิดชอบให้กับ
ผู้ท ำหน้ำที่ต่ำง ๆ ในค ำสั่ง และมีค ำสั่ง รร.นวก.ฯ ที่ ๒๕/๒๕๕๗ เรื่อง กำรป้องกันและกำรจัดกำรด้ำนอัคคีภัย 
ลง ๒๗ มิ.ย.๕๗ เพ่ือให้กำรป้องกันและกำรจัดกำรด้ำนอัคคีภัยของ รร.นวก.ฯ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
รวมทั้งมีกำรจัดท ำคู่มือป้องกันควำมเสียหำย รร.นวก.ฯ พ.ศ.๒๕๕๔ โดยอ้ำงอิงตำม อทร.๙๒๐๔ และระเบียบ 
ทร. ว่ำด้วยกำรปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๓๑ เพ่ือใช้เป็นหลักในกำรปฏิบัติ  โดยมีกำรติดตั้งระบบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย (เครื่องดับเพลิง (CO2 และผงเคมี) ขวำนดับเพลิง พลั่วตักทรำย และถังน้ ำดับเพลิง) ในบริเวณ
อำคำรตำมจุดต่ำง ๆ  และมีกำรบรรจุหัวข้อ “หลักกำรดับเพลิงเบื้องต้น” จ ำนวน ๔ ชั่วโมง (ทฤษฎี ๒ ชั่วโมง 
และฝึกปฏิบัติ ๒ ชั่วโมง) ไว้ในวิชำ “กำรบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ๑” เพ่ือให้ นรจ. ได้เรียนรู้ถึงวิธีกำรดับเพลิง
ที่ถูกต้อง โดยวิทยำกรจำก ฐท.กท. 
  (๔)  มีกำรพัฒนำระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีกำรฝึกใช้งำนให้แก่ผู้เรียนพบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้เสนอควำมต้องกำรหนังสือ ต ำรำทำงวิชำกำร ให้กับ พร. 
เพ่ือจัดหำและจัดเก็บไว้ในห้องสมุด พร. โดย รร.นวก.ฯ จะเบิกยืมมำไว้ในห้องสมุด รร.นวก.ฯ เพ่ือให้ นรจ.   
ได้ศึกษำค้นคว้ำ รวมถึงได้รวบรวมหนังสือวิชำกำรรุ่นเก่ำและที่ได้รับมอบหนังสือจำกห้องสมุด พร.  บำงส่วน 
จัดเก็บไว้ในห้องสมุด รร.นวก.ฯ นอกจำกนี้ยังได้มีกำรจัดท ำมุมนวัตกรรม/วิจัย โดยใช้พ้ืนที่บริเวณห้องโถง     
ชั้นล่ำงตั้งตู้กระจก จ ำนวน ๖ ตู้ กั้นเป็นสัดส่วนส ำหรับแสดงผลงำนของครูและ นรจ. ในส่วนของระบบสำรสนเทศ
ได้มีกำรติดตั้ง Internet ควำมเร็วสูง จ ำนวน ๔ คู่สำย (จำก พร.) โดยมีระบบ LAN  เชื่อมโยงเครือข่ำยภำยใน
สถำบัน มีกำรสร้ำง ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์ระบบแชร์โฟลเดอร์ (Share Folder) ภำยในอำคำร        
สร้ำงเว็บไซต์ (Website) ของ รร.นวก.ฯ และสร้ำงเว็บไซต์ (Website) บทเรียนออนไลน์ เพ่ือสนับสนุนและ



๑๒๐ 
 

อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสืบค้นข้อมูล  อีกทั้งมีกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมแหล่งกำรเรียนรู้หลำยแห่ง เช่น        
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร.  รพ.เลิดสิน  หน่วยกู้ชีพวชิรพยำบำล  รพ.เจริญกรุงประชำรักษ์  รพ.สมุทรสำคร
และหน่วยฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร เช่น  กบร.กร.  พัน.ลว.พล.นย. และ กทส.ฐท.สส. เป็นต้น 
  (๕) มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้และอุปกรณ์กำรฝึกงำนที่หลำกหลำย ทันสมัย พบว่ำ รร.นวก.ฯ    
มีห้องฝึกปฏิบัติกำรเวชกิจฉุกเฉิน ห้องฝึกเทคนิคหัตถกำร ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
รร.นวก.ฯ ได้รับกำรสนับสนุนรถพยำบำลที่ก ำลังจะจ ำหน่ำยรำชกำรแล้ว จ ำนวน ๑ คัน จำก พร. ซึ่งได้น ำมำ
ปรับปรุงภำยในให้มีสภำพเหมือนจริง ใช้อุปกรณ์จริง เพ่ือประกอบกำรเรียนกำรสอน วิชำยกและเคลื่อนย้ำย 
นอกจำกนี้ รร.นวก.ฯ ยังได้รับงบประมำณโดยได้รับอนุมัติจำก พร. ในกำรจัดหำโสตทัศนูปกรณ์ สำยแพทย์ 
ได้แก่ ชุดช่วยหำยใจออกซิเจนพกพำ ๔๒๕ ลิตร  อุปกรณ์ดำมแขนขำ (splint)  ชุดฝึกสอนกำรกระตุ้นหัวใจ
ด้วยไฟฟ้ำ ชุด SMART COPE ส ำหรับตรวจหัวใจและปอด  หุ่นจ ำลองเด็กหนังชำมัว  หุ่นตรวจกำรท ำงำนของ
ปอดและหัวใจ  ชุดหำยใจชนิดมือบีบส ำหรับเด็กโต (AmbuBag)  วัสดุอุปกรณ์ช่วยชีวิตคนตกน้ ำ  หุ่นฝึกคลอด        
เปลสนำม  ขำตั้งเปลสนำม ๓๓ นิ้ว  เปลรถพยำบำล Stair chair และ CPR bord 
  (๖)  มีระบบกำรบริกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ พบว่ำ รร.นวก.ฯ  
มีค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๔๗/๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบห้องต่ำง ๆ ลง ๓๑ ต.ค.๕๖ เพ่ือให้เป็น
ผู้รับผิดชอบและก ำกับดูแลในกำรให้บริกำรกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ภำยในห้องที่ได้รับมอบหมำย โดยมีกำร
จัดท ำบัญชีรำยกำรวัสดุ ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประจ ำห้อง พร้อมทั้งรำยงำนตำมวงรอบที่ก ำหนด  มีกำรตรวจสอบ
วัสดุครุภัณฑ์ประจ ำห้องให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ  มีกำรท ำบันทึกกำรยืมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เสนอให้
ผู้บังคับบัญชำเป็นผู้อนุญำต  มีกำรจัดท ำสถิติกำรใช้ทรัพยำกร  กำรดูแลควำมเป็นระเบียบและควำมสะอำด
พร้อมทั้งให้มีกำรประเมินกำรใช้ห้องฯ ภำคกำรศึกษำละ ๑ ครั้ง และท ำรำยงำนเสนอให้ รร.นวก.ฯ ทรำบ รวมทั้ง
ได้มีกำรจัดท ำระเบียบ รร.นวก.ฯ ว่ำด้วยกำรใช้ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๕ ลง ๑๓ ก.ค.๕๕  ระเบียบ 
รร.นวก.ฯ ว่ำด้วยกำรใช้ห้องฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถกำร พ.ศ.๒๕๕๔ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๔ และระเบียบ รร.นวก.ฯ    
ว่ำด้วยกำรใช้ห้องฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๔ ลง ๒๙ พ.ย.๕๔ เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้เรียนและผู้ใช้บริกำร  
  (๗)  มีกำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือบริกำรด้ำนอำหำรกำรกีฬำ และควำม
ปลอดภัยของผู้เรียนพบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรด ำเนินโครงกำรกำรตรวจและเฝ้ำระวังกำรสุขำภิบำลในหน่วย  
รร.นวก.ฯ ซึ่งประกอบด้วย กำรตรวจและรำยงำนกำรตรวจสุขำภิบำลหน่วยบก เดือนละ ๑ ครั้ง  กำรตรวจวัด
คุณภำพน้ ำดื่มโดย วศ.ทร.  กำรเฝ้ำระวังสุขำภิบำลอำหำร  กำรก ำจัดลูกน้ ำ/ยุงลำยและกำรพ่นหมอกควัน 
รวมถึงจัดท ำโครงกำรสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคส ำหรับ นรจ.ใหม่ โดยกำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและ       
โรคบำดทะยัก ให้กับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ จ ำนวน ๔๐ นำย อีกทั้งยังมีกำรจัดท ำโครงกำรประกันชีวิตส ำหรับฝึก
ปฏิบัติงำนกับสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน โดยกำรขออนุมัติหลักกำรให้มีกำรจัดท ำประกันชีวิตให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
จ ำนวน ๓๕ นำย และครูนิเทศของ รร.นวก.ฯ จ ำนวน ๑๖ นำย เพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงจำกกำรเกิดอุบัติเหตุ   
ในระหว่ำงกำรเดินทำงและกำรฝึกปฏิบัติงำน 
  (๘)  มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและหรือกับสถำบันอ่ืน พบว่ำ รร.นวก.ฯ     
มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรติดตั้งระบบ Internet ควำมเร็วสูง จ ำนวน      
๔ คู่สำย (จำก พร.) โดยมีระบบ LAN เชื่อมโยงเครือข่ำยภำยในสถำบัน  นอกจำกนี้ยังมีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำย  
กำรเรียนรู้ภำยนอกสถำนศึกษำทำง Website รร.นวก.ฯ และมี Web Link กับสถำบันที่เกี่ยวข้อง เช่น สถำบัน
กำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ (สพฉ.) เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนให้กับครู และ นรจ.ได้มีกำรศึกษำและค้นคว้ำ
เพ่ิมเติมในระหว่ำงเรียนเพิ่มมำกขึ้น 



๑๒๑ 
 

  (๙)  มีกำรประเมินผลกำรบริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรประเมิน
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ แยกตำมสถำนที่กำรใช้งำนดังนี้   
   ๙.๑  กำรประเมินห้องเรียนแบ่งเป็น กำรประเมินห้องเรียนของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ผลกำรประเมิน    
ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓๕ อยู่ในระดับพอใช้ และกำรประเมินห้องเรียนของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ผลกำร
ประเมินในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๓๗ อยู่ในระดับพอใช้ 
   ๙.๒  กำรประเมินห้องปฏิบัติกำรเวชกิจฉุกเฉินโดยให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ เป็นผู้ประเมิน ผลกำร
ประเมินในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๑ อยู่ในระดับดี  
   ๙.๓  กำรประเมินห้องฝึกปฏิบัติเทคนิคหัตถกำรโดยให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ เป็นผู้ประเมิน ผลกำร
ประเมินในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๐๕ อยู่ในระดับดี   
   ๙.๔  กำรประเมินระบบฐำนข้อมูลโดยให้ครู/อำจำรย์ เป็นผู้ประเมิน ผลกำรประเมินในภำพรวม  
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๐๗ อยู่ในระดับพอใช้  
  (๑๐)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ จำกผลกำรประเมิน
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ไม่มีข้อเสนอแนะ แต่ รร.นวก.ฯ โดยฝ่ำยปกครองและฝ่ำยบริกำร 
ได้พิจำรณำน ำผลกำรประเมินตำมหัวข้อที่ควรมีกำรปรับปรุงมำพัฒนำ และแก้ไขในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ดังนี้  
   ๑๐.๑  ห้องเรียนของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ (ห้องเรียน ๒๐๓) ได้แก่ เปลี่ยนเก้ำอ้ีที่ช ำรุด และจัดหำเพ่ิม  
จ ำนวน ๔๐ ตัว  ซ่อมเครื่องปรับอำกำศท่ีช ำรุด จ ำนวน ๑ เครื่อง  เปลี่ยนเครื่องฉำย LCD ให้ใหม่ จ ำนวน ๑ ตัว  
ย้ำยสำยไฟและสำยสัญญำณท่ีไม่จ ำเป็นบำงส่วนออกไป แล้ววำงสำยให้ใหม่ 
   ๑๐.๒  ห้องเรียนของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ (ห้องเรียน ๒๐๒) ได้แก่ เปลี่ยนเครื่องฉำย LCD ให้ใหม่ จ ำนวน         
๑ เครื่อง  เปลี่ยนไมโครโฟน จ ำนวน ๑ ตัว  เปลี่ยนเก้ำอ้ีบำงส่วนที่ช ำรุด และจัดหำเพ่ิม จ ำนวน ๓๕ ตัว  
จัดเก็บสำยอุปกรณ์สัญญำณบำงส่วนพร้อมเปลี่ยนสำยให้ใหม่ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ)   ๑๐ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

  ๑๐ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๑๐) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

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 
 
 
 
 



๑๒๒ 
 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม พบว่ำ รร.นวก.ฯ น ำ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ จ ำนวน ๔๐ นำย 
ไปศึกษำดูงำนและฝึกถ่ำยภำพนอกสถำนที่ ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำช
วรมหำวิหำร และวัดสระเกศรำชวรมหำวิหำร เพ่ือประกอบกำรเรียนวิชำกำรถ่ำยภำพ เมื่อ ๑๑ ก.ย.๕๗ 
  (๒)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย  พบว่ำ รร.นวก.ฯ      
น ำ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน ๓๕ นำย ไปศึกษำดูงำนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และ
งำนวิจัย (นำวีวิจัย ๒๐๑๔) ณ ห้องเจ้ำพระยำ หอประชุมกองทัพเรือ เมื่อ ๕ ส.ค.๕๗ 
  (๓)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง พบว่ำ รร.นวก.ฯ น ำ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน       
๓๕ นำย ไปศึกษำดูงำนศำลทหำรกรุงเทพ เมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๘ (ในโครงกำรปัจฉิมนิเทศ) 
  (๔)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ พบว่ำ รร.นวก.ฯ จัดกิจกรรม
กำรศึกษำดูงำนนอกหน่วย วิชำมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน ำ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ จ ำนวน ๔๐ นำย ไปศึกษำ   
ดูงำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับกลุ่มเด็กมูลนิธิธรรมำนุรักษ์ กำรศึกษำประวัติศำสตร์และวิวัฒนำกำรของ  
ชำติไทย ณ สุสำนวีรชน สะพำนข้ำมแม่น้ ำแคว และอุทยำนประวัติศำสตร์สงครำมยุทธหัตถี ๙ ทัพ และ
กำรศึกษำดูงำนทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กำรเรียนรู้ค่ำยสุรสีห์ ตำมแนวพระรำชปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดทหำรบกกำญจนบุรี เมื่อ ๙ ม.ค.๕๘ 
  (๕)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร พบว่ำ รร.นวก.ฯ น ำ นรจ. ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน ๓๕ นำย      
ไปฝึกกำรเคลื่อนย้ำยทำงอำกำศท่ี กบร.กร. อ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง  กำรฟังบรรยำยสรุปภำรกิจ พัน.พ.กรม สน.
พล.นย. กำรฝึกอำวุธศึกษำและกำรยิงปืนด้วยกระสุนจริงที่ พัน .ลว.พล.นย. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ระหว่ำง        
๒ ก.พ. - ๓ มี.ค.๕๘ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๒ 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 

 

 

 

 



๑๒๓ 
 

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.นวก.ฯ มีกิจกรรมโครงกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ
โครงกำรพระรำชด ำริ  จ ำนวน ๓ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๓ กิจกรรม คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๓.๐๔ ประกอบด้วย 
 ๑. โครงกำร ๕ ธันวำ รร.นวก.ฯ ร่วมใจถวำยพระพรพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๗ ณ รร.นวก.ฯ และหอประชุมกองทัพเรือ  เมื่อ ๕ ธ.ค.๕๗ ณ บริเวณหน้ำอำคำร บก.พร. 
 ๒. โครงกำรวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ห้วงสัปดำห์ที่ ๑ - ๒ ของเดือน ส.ค.๕๗         
ณ รร.นวก.ฯ 
 ๓. โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติ เมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๘ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ ฐท.กท. 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีกิจกรรมโครงกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และโครงกำรพระรำชด ำริ  จ ำนวน ๙ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด    
๖๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๔ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๓ ๓ ๓ ๙ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๖๙ 
ร้อยละ ๑๓.๐๔ ๑๓.๐๔ ๑๓.๐๔ ๑๓.๐๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

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.นวก.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด) และแนะแนว
กำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน ๒ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๓ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ประกอบด้วย 



๑๒๔ 
 

 ๑. โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคส ำหรับนักเรียนจ่ำใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๗ 
ณ รร.นวก.ฯ 
 ๒. โครงกำรโรงเรียนนำวิกเวชกิจปลอดภัยห่ำงไกลยำเสพติดห้วง มิ.ย. - ก.ค.๕๗ ณ รร.นวก.ฯ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด) 
และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน ๖ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 
๖๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำ
เสพติด) และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 

๒ ๒ ๒ ๖ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๖๙ 
ร้อยละ ๘.๗๐ ๘.๗๐ ๘.๗๐ ๘.๗๐ 
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 ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ๒๕๕๗ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมจริยธรรม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์    
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่นประวัติศำสตร์ไทย และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร จ ำนวน ๔ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๓ กิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๙ ประกอบด้วย 
 ๑. โครงกำรพิธีกำรไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๘ ก.ย.๕๗ ณ สโมสร พร. 
 ๒. โครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ ณ รร.นวก.ฯ และ
รอบบริเวณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. 
 ๓. โครงกำรพิธีพุทธมำมกะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๗ ก.ค.๕๗ ณ อำคำรรำชนำวีสโมสร ชั้น ๓ 
ห้องเกียรตินำวี  
 ๔. โครงกำรวันวิสำขบูชำ เมื่อ ๑๓ พ.ค.๕๗ ณ บริเวณห้องโถง บก.รร.นวก.ฯ และวัดกระจับพินิจ แขวง
บุคคโล เขตธนบุรี กทม. 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมจริยธรรม       
กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  กำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น
ประวัติศำสตร์ไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร จ ำนวน ๑๓ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งหมด ๖๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๔ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 



๑๒๕ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม         
กำรบ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        
กำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นประวัติศำสตร์ไทย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร 

๕ ๔ ๔ ๑๓ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๖๙ 
ร้อยละ ๒๑.๗๔ ๑๗.๓๙ ๑๗.๓๙ ๑๘.๘๔ 
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 

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

๑๒ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๑๗ ประกอบด้วย 
 ๑. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. เมื่อ ๙ มิ.ย. - ๑๓ ส.ค.๕๗ ณ รร.นวก.ฯ 
 ๒. โครงกำรฝึกทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำอังกฤษนอกสถำนที่ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗  
ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม 
 ๓. โครงกำรประกวดกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัยของ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. 
เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๗ ณ ห้องสโมสร พร. 
 ๔. โครงกำรศึกษำดูงำนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย (นำวีวิจัย ๒๐๑๔) 
เมื่อ ๕ ส.ค.๕๗ ณ ห้องเจ้ำพระยำ หอประชุมกองทัพเรือ  
 ๕. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ           
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๓๐ มี.ค. - ๓ เม.ย.๕๘ ณ ห้องเรียน ๒๐๓ รร.นวก.ฯ และสระว่ำยน้ ำ พร. 
 ๖. โครงกำร ๗ วัน อันตรำยลดอัตรำกำรตำย เมื่อ ๓๐ ธ.ค.๕๗ - ๑ ม.ค.๕๘ ณ หน่วยบริกำรประชำชน 
รพ.สมุทรสำคร จว.สมุทรสำคร 
 ๗. กิจกรรมกำรแข่งขันกำรพัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุระดับชำติ 
ประจ ำปี ๒๕๕๘ เมื่อ ๑๕ ก.พ.๕๘ ณ บริเวณสนำมฟุตบอล หน้ำ รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะแพทย์
ศำสตร์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ศูนย์รังสิต จว.ปทุมธำนี 
 ๘. กิจกรรมกำรศึกษำดู งำนนอกหน่วย วิชำมนุษย์  สั งคม และสิ่ งแวดล้อม เมื่ อ ๙ ม.ค .๕๘                
ณ จว.กำญจนบุรี 
 ๙. กิจกรรมฝึกประสบกำรณ์ หัวข้อกำรซักประวัติผู้ป่วย เมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๗ ณ หอผู้ป่วย รพ.สมเด็จ   
พระปิ่นเกล้ำ พร. 



๑๒๖ 
 

 ๑๐. กิจกรรมศึกษำดูงำนและฝึกถ่ำยภำพนอกสถำนที่  เพ่ือประกอบกำรเรียนวิชำกำรถ่ำยภำพ        
เมื่อ ๑๑ ก.ย.๕๗ ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม  วัดพระเชตุพนวิมลมังคลำรำมรำชวรมหำวิหำร และวัดสระเกศ       
รำชวรมหำวิหำร   
 ๑๑. โครงกำรฝึกเสริมประสบกำรณ์ด้ำนเทคนิคหัตถกำรของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ เมื่อ ๖ พ.ค. - ๗ ส.ค.๕๗   
ณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร.  
 ๑๒. โครงกำรปัจฉิมนิเทศ เมื่อ ๗, ๙ และ ๒๓ เม.ย.๕๘ ณ รร.นวก.ฯ และศำลทหำรกรุงเทพ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมวิชำกำรและ
ทักษะวิชำชีพ จ ำนวน ๓๕ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๖๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๒ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๑๑ ๑๒ ๑๒ ๓๕ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๖๙ 
ร้อยละ ๔๗.๘๓ ๕๒.๑๗ ๕๒.๑๗ ๕๐.๗๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

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 ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ๒๕๕๗ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมกำรฝึกภำคสนำม/กำรฝึกทักษะทำง
ดนตรีนอกสถำนที่  หรือกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร  จ ำนวน ๒ กิจกรรม 
จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๓ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ ประกอบด้วย 
 ๑. โครงกำรโรงเรียนนำวิกเวชกิจสร้ำงนักเรียนให้มีภำวะผู้น ำ เมื่อ มิ.ย. - ก.ย.๕๗ ณ หน้ำ บก.รร.นวก.ฯ
 ๒. โครงฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำรของ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ชั้นปีที่ ๒ เมื่อ ๒ ก.พ. - ๓ มี.ค.๕๘         
ณ พื้นท่ีฝึก พร. (กทม.)  อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี  อ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง และอ่ำวไทยตอนบน 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีกิจกรรมด้ำนส่งเสริมกำรฝึกภำคสนำม/
กำรฝึกทักษะทำงดนตรีนอกสถำนที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร จ ำนวน 
๖ กิจกรรม จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๖๙ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๗ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 



๑๒๗ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร กำรฝึกภำคสนำม/กำรฝึก
ทักษะทำงดนตรีนอกสถำนที่ หรือกิจกรรมที่เสริมสร้ำง
ควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร 

๒ ๒ ๒ ๖ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๒๓ ๒๓ ๒๓ ๖๙ 
ร้อยละ ๘.๗๐ ๘.๗๐ ๘.๗๐ ๘.๗๐ 
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.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA  พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินโครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์  
เพ่ือเป็นกำรแสดงออกถึงควำมเคำรพบูชำต่อผู้ที่มีอำวุโส โดยกำรรดน้ ำด ำหัวและขอพร ธ ำรงไว้ซึ่งประเพณี 
วัฒนธรรมที่ดีงำม ซึ่งเป็นโครงกำรในแผนงำนที่ ๔ แผนงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยบรรจุอยู่ใน
แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยมีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA ตั้งแต่          
กำรวำงแผนด ำเนินกำร (P) โดยขออนุมัติด ำเนินโครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ เมื่อ ๒ เม.ย.๕๘         
กำรด ำเนินงำน (D) มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรโครงกำรฯ ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๖/๒๕๕๘ ลง ๓ มี.ค.๕๘ 
และมีกำรประชุมคณะกรรมกำร เพ่ือเตรียมกำรในกำรจัดโครงกำรฯ เมื่อ ๓ เม.ย.๕๘ โดยด ำเนินโครงกำรฯ 
เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ ณ รร.นวก.ฯ และรอบบริเวณ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้ำ พร. กำรประเมินโครงกำร (C) ได้จัดท ำ
แบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรในภำพรวม
เท่ำกับ ๔.๓๑ อยู่ในระดับมำก และน ำผลจำกกำรประเมินที่ผ่ำนมำปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม (A) โดยคณะ
กรรมกำรฯ ได้น ำข้อเสนอแนะจำกกำรด ำเนินโครงกำรในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำพิจำรณำปรับปรุงแก้ไข          
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๒ ประเด็นที่ส ำคัญ คือ ควรมีกิจกรรมกำรเล่นดนตรีของนักเรียน และอยำกให้   
ครูทุกคนเข้ำร่วมกิจกรรมและมีกำรขอพร ปะแป้งครู ในที่ประชุมสั่งให้มีกำรด ำเนินกำรปรับปรุง ทั้ง ๒ ประเด็น    



๑๒๘ 
 

โดยให้จัดกำรแสดงกลองยำวและมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ครู/อำจำรย์/พนักงำน/ลูกจ้ำง เข้ำร่วมโครงกำรฯ และ
มีกำรรดน้ ำขอพร 
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ก ำหนด           
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยในโครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของจ ำนวน
นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ และค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อโครงกำร ไม่น้อยกว่ำ ๓.๕๑ พบว่ำ รร.นวก.ฯ สำมำรถด ำเนินงำนบรรลุทั้ง ๒ ตัวชี้วัด กล่ำวคือ 
นักเรียนเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๗๕ นำย จำกจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด ๗๕ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และ
ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร เท่ำกับ ๔.๓๑ อยู่ในระดับมำก ดังนั้น รร.นวก.ฯ         
จึงสำมำรถด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนดไว้ในแผน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  (๓)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำง
คุณค่ำของสถำนศึกษำต่อสังคม พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินโครงกำรสืบสำนประเพณีสงกรำนต์อย่ำงต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๓ เป็นต้นมำ 
  (๔)  ผลกำรประเมินกิจกรรม/โครงกำร ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน พบว่ำ รร.นวก.ฯ 
ได้ประเมินโครงกำรหลังเสร็จสิ้นกำรด ำเนินงำน ปรำกฏว่ำ ค่ำเฉลี่ยของคะแนนควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม เท่ำกับ ๔.๓๑ อยู่ในระดับมำก  
  (๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติพบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘* 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๕.๑ มีกำรบริหำรหลักสูตรให้ทันสมัยและเป็นไปตำมนโยบำย
ด้ำนกำรศึกษำของ ทร. และ กห. 

๔ - - ๗ ใน  
๗ ข้อ 

- ๕ ๒๐ 

๕.๒ อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ     
๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละประเภทวิชำ 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๕ 

๕.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่
ละสำขำวิชำชีพที่สอนต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๑ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 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 - - ๖ 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 - - ๗ ใน 
๗ ข้อ 

- ๕ ๑๕ 

๕.๙ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
และหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนดในแต่ละปี ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

๑ ๙๘.๓๑ ๙๖.๘๘ ๑๐๐ ๙๘.๔๘ ๕ ๕ 

๕.๑๐ กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมระบบที่ได้มำตรฐำน ๓ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๑๕ 

๕.๑๑ ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้   ๔ - - ๑๐ ใน 
๑๐ ข้อ 

- ๕ ๒๐ 

๕.๑๒ แหล่งกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยนอกจำกในสถำนศึกษำ/
ห้องเรียนในแต่ละป ี

๒ - - ๕ ใน  
๕ ข้อ 

- ๕ ๑๐ 

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

๒ ๑๓.๐๔ ๑๓.๐๔ ๑๓.๐๔ ๑๓.๐๔ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๘.๗๐ ๘.๗๐ ๘.๗๐ ๘.๗๐ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๒๑.๗๔ ๑๗.๓๙ ๑๗.๓๙ ๑๘.๘๔ ๕ ๑๐ 

 



๑๓๐ 
 

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 ๔๗.๘๓ ๕๒.๑๗ ๕๒.๑๗ ๕๐.๗๒ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๘.๗๐ ๘.๗๐ ๘.๗๐ ๘.๗๐ ๕ ๑๐ 

๕.๑๘* กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ๕ - - ๔ ใน 
 ๕ ข้อ 

- ๔ ๒๐ 

รวม ๔๕      ๒๒๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน         ๔.๘๙ 

ระดับคุณภำพ       ดีมาก 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง     
ในสถำนกำรณ์จริง 
 ๒. มีอุปกรณ์กำรฝึกปฏิบัติที่ทันสมัย อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน และเพียงพอในกำรฝึกปฏิบัติ  
 ๓. มีกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเป็นรูปแบบเดียวกัน ประกอบด้วย เกณฑ์กำร
ประเมินผล สรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สรุปผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และสรุปผลกำรประเมิน
กำรสอนของอำจำรย์ในชั้นเรียนแต่ละนำยในรำยวิชำนั้น ๆ   
 ๔. มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่หลำกหลำย 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 ไม่มีผลกำรประเมินห้องคอมพิวเตอร์ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. ควรเผยแพร่แผนกำรสอน (โดยเฉพำะแผนกำรสอนหลักสูตรใหม่ที่ได้จัดท ำไว้แล้ว) ไว้ในเว็บไซต์ 
รร.นวก.ฯ เพื่อประโยชน์ในกำรค้นคว้ำและอ้ำงอิงของ นรจ. ครูและผู้ที่สนใจ 
 ๒. ควรเพ่ิมกำรประเมินห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ครอบคลุม
ทุกด้ำน รวมทั้งประเมินห้องสมุด รร.นวก.ฯ ในปีกำรศึกษำต่อไปด้วย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



๑๓๑ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๕ฯ 
สรุป จ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 
 ด้ำนกำรเทดิทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์และโครงกำรพระรำชด ำริ   

๑. โครงกำร ๕ ธันวำ รร.นวก.ศวก.พร. ร่วมใจถวำยพระพร
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  

๓ และ ๕ ธ.ค.๕๗ รร.นวก.ฯ 
หอประชุมกองทัพเรือ 
หน้ำอำคำร บก.พร. 

๒. โครงกำรวันแม่แห่งชำติ ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗   ห้วงสัปดำห์ที่ ๑ - ๒  
ของเดือน ส.ค.๕๗ 

รร.นวก.ฯ 

๓. โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรต ิ ๒๓ ม.ค.๕๘ ป้อมพระจลุจอมเกล้ำ 
ฐท.กท. 

 รวม ๓ โครงกำร/กิจกรรม   
 ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด)   

๑. โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันโรคส ำหรับนักเรียนจ่ำใหม่ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗  

๒๕ มิ.ย.๕๗ รร.นวก.ฯ 

๒. โครงกำรโรงเรยีนนำวิกเวชกิจปลอดภัยห่ำงไกลยำเสพติด ห้วง มิ.ย. - ก.ค.๕๗ รร.นวก.ฯ 
 รวม ๓ โครงกำร/กิจกรรม   
 ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ฯ   

๑. โครงกำรพิธีกำรไหว้ครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  ๑๘ ก.ย.๕๗ สโมสร พร. 
๒. โครงกำรสืบสำนประเพณสีงกรำนต์ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  ๘ เม.ย.๕๘ รร.นวก.ฯ และรอบ

บริเวณ รพ.สมเด็จ
พระปิ่นเกล้ำ พร. 

๓. โครงกำรพิธีพุทธมำมกะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  ๗ ก.ค.๕๗ อำคำรรำชนำวีสโมสร 
ช้ัน ๓ ห้องเกียรตินำว ี

๔. โครงกำรวันวสิำขบูชำ  ๑๓ พ.ค.๕๗ ห้องโถง บก.รร.นวก.ฯ 
และวัดกระจับพินิจ 
แขวงบุคคโล เขต
ธนบุรี กทม. 

 รวม ๔ โครงกำร/กิจกรรม   
 ด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำรและทักษะวิชำชีพ   

๑. โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ๙ มิ.ย. - ๑๓ ส.ค.๕๗ รร.นวก.ฯ 
๒. โครงกำรฝึกทักษะกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน และกำรเขียนภำษำอังกฤษ

นอกสถำนที่  
๒๘ ก.ค.๕๗ วัดพระศรีรัตนศำสดำ-

รำม 
๓. โครงกำรประกวดกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 

งำนวิจัยของ นรจ.พรรค พศ. เหลำ่ พ.  
๒๙ ธ.ค.๕๗ ห้องสโมสร พร. 

๔. โครงกำรศึกษำดูงำนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค ์
และงำนวิจัย (นำวีวิจัย ๒๐๑๔) 

๕ ส.ค.๕๗ ห้องเจ้ำพระยำ 
หอประชุมกองทัพเรือ 

๕. โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเสรมิสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำร
ผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  

๓๐ มี.ค. - ๓ เม.ย.๕๘ ห้องเรียน ๒๐๓ 
รร.นวก.ฯ และ 
สระว่ำยน้ ำ พร. 

๖. โครงกำร ๗ วัน อันตรำยลดอัตรำกำรตำย ๓๐ ธ.ค.๕๗ - ๑ ม.ค.๕๘ หน่วยบริกำร
ประชำชน  
รพ.สมุทรสำคร  



๑๓๒ 
 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม ห้วงเวลำ สถำนท่ี 
๗. กิจกรรมกำรแข่งขันกำรพัฒนำทักษะกำรช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน 

ณ จุดเกดิเหตุระดับชำติ ประจ ำปี ๒๕๕๘  
๑๕ ก.พ.๕๘ ณ สนำมฟตุบอล หน้ำ 

รพ.ธรรมศำสตร์เฉลิม
พระเกียรติ จว.ปทุมธำน ี

๘. กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนนอกหน่วย วิชำมนุษย์ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม  

๙ ม.ค.๕๘ จว.กำญจนบุร ี

๙. กิจกรรมฝึกประสบกำรณ์ หัวข้อกำรซักประวัติผู้ป่วย  ๒๘ พ.ย.๕๗ หอผู้ป่วย รพ.สมเด็จ
พระปิ่นเกล้ำ พร. 

๑๐. กิจกรรมศึกษำดูงำนและฝึกถ่ำยภำพนอกสถำนท่ี เพื่อประกอบกำร
เรียนวิชำกำรถ่ำยภำพ  

๑๑ ก.ย.๕๗ วัดพระศรีรัตนศำสดำ-
รำม วัดพระเชตุพน
วิมลมังคลำรำมรำช-
วรมหำวิหำร และวดัสระ
เกศรำชวรมหำวิหำร   

๑๑. โครงกำรฝึกเสริมประสบกำรณ์ด้ำนเทคนิคหัตถกำรของ  
นรจ.ช้ันปีท่ี ๒  

๖ พ.ค. - ๗ ส.ค.๕๗ รพ.สมเด็จ 
พระปิ่นเกล้ำ พร. 

๑๒. โครงกำรปัจฉมินิเทศ  ๗, ๙ และ ๒๓ เม.ย.๕๘ รร.นวก.ฯ และ 
ศำลทหำรกรุงเทพ 

 รวม ๑๒ โครงกำร/กิจกรรม   
 ด้ำนกำรฝึกภำคสนำมฯ หรือกิจกรรมเสรมิสร้ำงควำมรู้ทำงทหำร   

๑. โครงกำรโรงเรยีนนำวิกเวชกิจสร้ำงนักเรียนให้มีภำวะผู้น ำ   มิ.ย. - ก.ย.๕๗ หน้ำ บก.รร.นวก.ฯ 
๒. โครงฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำรของ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ช้ันปีท่ี ๒ ๒ ก.พ. - ๓ มี.ค.๕๘ พื้นที่ฝึก พร. (กทม.) 

อ.สัตหีบ จว.ชลบรุี  
อ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง 
และอ่ำวไทยตอนบน 

 รวม ๒ โครงกำร/กิจกรรม   
 รวม ๒๓ โครงการ/กิจกรรม   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๓ 
 

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

เกณฑป์ระเมิน 
ส ำหรับ รร.ชุมพลฯ รร.สสท.ฯ รร.นย.ฯ รร.อล.ฯ รร.พธ.ฯ และ รร.ขส.ฯ  

หมำยเหตุ 
 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๓ ≥ ๒๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
เกณฑป์ระเมิน ส ำหรับ รร.ดย.ฯ และ รร.นวก.ฯ  

๑ - ๙.๙๙ ≥ ๑๐ ≥ ๑๕ ≥ ๑๗ ≥ ๒๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีชั่วโมงด้ำนวิชำทหำร กำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึก
ภำคปฏิบัติและภำคสนำม จ ำนวน ๘๙๖ ชั่วโมง จำกจ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ในกำรศึกษำตลอดหลักสูตร ๒,๗๗๖ 
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๒๘  

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีชั่วโมงด้ำนวิชำทหำรกำรฝึกอบรม  
ทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติ และภำคสนำม จ ำนวน ๒,๗๘๒ ชั่วโมง จำกจ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ในกำรศึกษำตลอด
หลักสูตร ๘,๓๒๘ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๑   

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนชั่วโมงด้ำนวิชำทหำร กำรฝึกอบรมทำงทหำร 
กำรฝึกภำคปฏิบัติและภำคสนำม 

๙๔๓ ๙๔๓ ๘๙๖ ๒,๗๘๒ 

จ ำนวนชั่วโมงท่ีใช้ในกำรศึกษำตลอดหลักสูตร ๒,๗๗๖ ๒,๗๗๖ ๒,๗๗๖ ๘,๓๒๘ 
ร้อยละ ๓๓.๙๗ ๓๓.๙๗ ๓๒.๒๘ ๓๓.๔๑ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก และครู/อำจำรย์ปกครอง/
นำยทหำรปกครอง ๑ คน 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๑๒ :๑ < ๑๒ : ๑ < ๑๐ : ๑ < ๙ : ๑ < ๘ : ๑ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวน ๗๕ นำย มีอำจำรย์วิชำทหำร      
ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร จ ำนวน  ๒๕ นำย และครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง อีก ๓ นำย รวมเป็น
อำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร ครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ทั้งหมด จ ำนวน ๒๘ นำย  



๑๓๔ 
 

คิดเป็นอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก และครู/อำจำรย์ปกครอง/
นำยทหำรปกครอง ๑ คน เท่ำกับ ๒.๖๘ : ๑   

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวน ๑๙๘ นำย      
มีอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร จ ำนวน ๙ นำย และครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง 
อีก ๘๓ นำย รวมเป็นอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร ครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง 
ทั้งหมด จ ำนวน ๙๒ นำย  คิดเป็นอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก และ
ครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๑ คน เท่ำกับ ๒.๑๕ : ๑   

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ เท่ำกับ  ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๕๙ ๖๔ ๗๕ ๑๙๘ 
จ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก  ๓ ๓ ๓ ๙ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๒๙ ๒๙ ๒๕ ๘๓ 
รวมอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกและนำยทหำร 
ปกครองทั้งหมด 

๓๒ ๓๒ ๒๘ ๙๒ 

อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำรฯ  ๑ คน ๑.๘๔ : ๑ ๒.๐๐ : ๑ ๒.๖๘ : ๑   ๒.๑๕ : ๑   
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ จ ำนวนครั้งในกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำ
และกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพในแต่ละปี  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำน หรือกิจกรรม
เสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ จ ำนวน ๗ ครั้ง ประกอบด้วย 

๑) กำรฝึกปฏิบัติ บุคคลท่ำมือเปล่ำ บุคคลท ำกำรรบ รูปขบวนหมู่รบ และอำวุธศึกษำ ภำวะผู้น ำ หลักกำร
ปกครองบังคับบัญชำในวิชำทหำร ๑ เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๗ - ๒๓ ก.ย.๕๗ ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ณ รร.นวก.ฯ 

๒) กำรฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกำรแพทย์ทหำร ฝึกกำรส่งกลับผู้ป่วยเจ็บทำงทหำร กำรส่งก ำลังบ ำรุง       
สำยแพทย์ และกำรใช้แผนที่และเข็มทิศในวิชำกำรแพทย์ทหำร เมื่อ ๕ - ๒๖ ม.ค.๕๘ ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒     
ณ รร.นวก.ฯ 

๓) กำรฝึกปฏิบัติกำรบริกำรทำงกำรแพทย์สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร ด้ำนงำนเวชกรรมป้องกัน
และกำรส่งก ำลังบ ำรุงสำยแพทย์ ในวิชำฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร ๑ เมื่อ ๑ ก.ย.๕๗ - ๒๖ ต.ค.๕๗ ของ นรจ.
ชั้นปีที่ ๒ ณ กองเวชกรรมป้องกัน พร. และ กองส่งก ำลังสำยแพทย์ พร. 

๔) กำรฝึกภำคสนำมใช้สถำนที่ของหน่วยก ำลังรบของ ทร. ทั้งหน่วยเรือและหน่วยบก รวมถึงทะเล   
อ่ำวไทยตอนบนในฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร ๒ เมื่อ ๒ ก.พ.๕๘ - ๓ มี.ค.๕๘ ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ณ รร.นวก.ฯ 
กองบินทหำรเรือ กร.  พัน.ลว.พล.นย. ฐท.สส. และบริเวณอ่ำวไทยตอนบน 



๑๓๕ 
 

๕) กำรแต่งตั้งให้ นรจ. ปฏิบัติหน้ำที่เป็นหัวหน้ำนักเรียน รองหัวหน้ำนักเรียนผู้ช่วยนำยตอน เพ่ือฝึกหัด
ในกำรปกครองบังคับบัญชำในแต่ละหน้ำที่  ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๒๗/๒๕๕๗ ลง ๑๖ ก.ค.๕๗       
ณ รร.นวก.ฯ 

๖) โครงกำรสร้ำงนักเรียนให้มีภำวะผู้น ำเป็นโครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำม
เป็นทหำรอำชีพพัฒนำทักษะ และลักษณะท่ำทำงกำรแสดงออกถึงควำมเป็นผู้น ำทำงทหำร ตั้งแต่ มิ.ย.๕๗ - 
ก.ย.๕๗ ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน ๓๕ นำย ณ รร.นวก.ฯ มีผลกำรประเมินอยู่ในระดับดี ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๖๘ 

๗) กิจกรรมกำรอบรมของนำยทหำรเวรปกครองประจ ำวันหลังแถวเวลำ ๒๐๐๐ โดยมีกำรอบรมควำมรู้ 
และฝึกปฏิบัติตำมควำมเหมำะสมเพ่ือกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ  ตั้ งแต่  พ.ค.๕๗ - เม.ย.๕๘              
ณ รร.นวก.ฯ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดู
งำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ จ ำนวน ๒๔ ครั้ง เฉลี่ยรวม 
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  - - - ๘.๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และ
หรือกำรฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้เรียน โดยที่เกณฑ์ดี : 
คะแนนวิชำกำรฝึกทำงทหำร/กำรฝึกปฏิบัติ  ≥ ร้อยละ ๘๐ หรือ ๒.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๔ และเกณฑ์ดีมำก : 
คะแนนวิชำกำรฝึกทำงทหำร/กำรฝึกปฏิบัติ  ≥ ร้อยละ ๙๐ หรือ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๔ 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึก
ปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๑๙ นำย และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน 
๔๖ นำย รวมมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรม
ทำงทหำร อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ทั้งหมด จ ำนวน ๖๕ นำย จำกจ ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด ๗๕ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๗ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึก
ทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๕๘ นำย          
และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๑๐๙ นำย รวมมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติ       



๑๓๖ 
 

ทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำร อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑๖๗ นำย 
จำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๙๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๓๔  

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร 
กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำง
ทหำรอยู่ในเกณฑ์ด ี

๑๒ ๒๗ ๑๙ ๕๘ 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร 
กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำง
ทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

๔๓ ๒๐ ๔๖ ๑๐๙ 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร 
กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำง
ทหำรอยู่ในเกณฑ์ด ี- ดีมำก 

๕๕ ๔๗ ๖๕ ๑๖๗ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๕๙ ๖๔ ๗๕ ๑๙๘ 
ร้อยละ ๙๓.๒๒ ๗๓.๔๔ ๘๖.๖๗ ๘๔.๓๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก 
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด โดยที่  

- เกณฑ์ดี : คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร ≥ ร้อยละ ๘๐ 
- เกณฑ์ดีมำก : คะแนนควำมเหมำะสมในกำรเป็นทหำร ≥ ๙๐ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร กำรฝึก
ปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๔๒ นำย และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน 
๓๐ นำย รวมมีผู้ เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี  - ดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๗๒ นำยจำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๕ นำย คิดเป็น   ร้อยละ ๙๖.๐๐ 

และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.นวก.ฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึก
ทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๑๒๐ นำย          
และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๕๕ นำย รวมมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี 
- ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑๗๕ นำยจำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑๙๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๘ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ เท่ำกับ  ๕ คะแนน 
 
 



๑๓๗ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ
ทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ด ี

๔๕ ๓๓ ๔๒ ๑๒๐ 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ
ทำงทหำรอยู่ในเกณฑดี์มำก 

๖ ๑๙ ๓๐ ๕๕ 

จ ำนวนผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ
ทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ด ี- ดีมำก 

๕๑ ๕๒ ๗๒ ๑๗๕ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๕๙ ๖๔ ๗๕ ๑๙๘ 
ร้อยละ ๘๖.๔๔ ๘๑.๒๕ ๙๖.๐๐ ๘๘.๓๘ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

 
ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 

 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน เฉลีย่  
๓ ปี 

 

คะแนน 
ที่ได ้
(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๖.๑ ร้อยละของจ ำนวนช่ัวโมงด้ำนวิชำทหำร 
กำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติและ
ภำคสนำม ต่อจ ำนวนช่ัวโมงที่ใช้ในกำรศึกษำ
ตลอดหลักสูตร 

๒ ๓๓.๙๗ ๓๓.๙๗ ๓๒.๒๘ ๓๓.๔๑ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๑.๘๔ 
: ๑ 

๒.๐๐ 
: ๑ 

๒.๖๘  
: ๑   

๒.๑๕  
: ๑   

๕ ๑๐ 

๖ .๓  จ ำนวนครั้ งในกำรฝึ กภำคปฏิ บั ติ /
ภำคสนำม/กำรดูงำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำง
พัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำมเป็น
ทหำรอำชีพในแต่ละป ี

๒ ๙ 
ครั้ง 

๘ 
ครั้ง 

๗ 
ครั้ง 

 

๘ 
ครั้ง 

๕ ๑๐ 

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

๒ ๙๓.๒๒ ๗๓.๔๔ ๘๖.๖๗ ๘๔.๓๔ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๘๖.๔๔ ๘๑.๒๕ ๙๖.๐๐ ๘๘.๓๘ ๕ ๑๐ 

รวม ๑๐      ๕๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
  



๑๓๘ 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 

 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ควรมีรูปภำพ กำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำน/กิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำประกอบ  
ในแฟ้มเอกสำรอ้ำงอิงของมำตรฐำนที่ ๖ฯ โดยระบุ วัน เดือน ปี สถำนที่ของกิจกรรมนั้น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

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 (ก่อนเริ่มปี
กำรศึกษำใหม่ของทุกปี) 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 ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๘ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 
รร.นวก.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
สถำบันกำรศึกษำของกองทัพ ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๕๔ ของ สปท. และคู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ส ำหรับสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่ (ระดับ  
ต่ ำกว่ำปริญญำตรี) พ.ศ.๒๕๕๕ ของ ยศ.ทร. นอกจำกนี้ ยังมีคู่มือกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง         
(Self Assessment Report : SAR) ส ำหรับสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและ
ส่วนกำรศึกษำท่ีสี่ (ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี) ส ำหรับใช้เป็นกรอบในกำรรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
  (๒)  มีหน่วยงำน คณะกรรมกำร และบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ พบว่ำ 
รร.นวก.ฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มี ผอ.รร.นวก.ฯ 
เป็นประธำนกรรมกำร หน.ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นเลขำฯ และมี หน.ฝ่ำยต่ำง ๆ ของ รร.นวก.ฯ 
ร่วมเป็นกรรมกำรฯ ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๗/๒๕๕๗ ลง ๒๙ เม.ย.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรฯ มีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน               
ให้ข้อเสนอแนะกำรปฏิบัติงำน  พัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบัน  ตรวจสอบ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ และกำรปฏิบัติอ่ืน ๆ ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ  กำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก และ แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประกันคุณภำพ



๑๔๐ 
 

กำรศึกษำ โดยกำรมอบหมำยให้  น.ต.สุเทพ  จันทร์เทศ เป็น หน.ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ         
น.ต.วิ เชียร  สกุลพรำหมณ์   ร.อ.จักรกฤษณ์   ชำวสวนมุ่งเจริญ และ พ.จ.อ.หญิง จิตตวดี  สังข์นคร           
เป็น จนท.ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๕/๒๕๕๗ ลง ๒๙ เม.ย.๕๗ 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.นวก.ฯ  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มี ผอ.รร.นวก.ฯ เป็นประธำนกรรมกำร หน.ส ำนักงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ เป็นเลขำฯ เพ่ือท ำหน้ำที่วำงแผน ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.นวก.ฯ      
ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๙/๒๕๕๘ ลง ๑๑ พ.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
รร.นวก.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
  (๓)  มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ พบว่ำ บุคลำกร
ทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำใน รร.นวก.ฯ ให้ควำมร่วมมือ โดยเป็นอนุกรรมกำรควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำ และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ร่วมกันพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.นวก.ฯ รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำร
ปฏิบัติงำน เสนอข้อคิดเห็นเพ่ือพัฒนำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพ โดยกำรมอบหมำยให้
ผู้บริหำรระดับ หน.ฝ่ำย และผู้ที่ผ่ำนกำรอบรมด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นประธำนอนุกรรมกำร   
ในแต่ละมำตรฐำน รวมทั้งมีกำรก ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ตำมลักษณะงำนที่สัมพันธ์กับหน้ำที่   
ของตน เพ่ือรวบรวมจัดเก็บเอกสำรตำมตัวบ่งชี้ และกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมค ำสั่ง รร.นวก.ฯ 
(เฉพำะ) ที่ ๒๔ /๒๕๕๗ ลง ๑๗ มิ.ย.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งประธำนอนุกรรมกำรควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำ และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ส ำหรับในส่วนของผู้เรียนนั้น ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ กำรศึกษำดูงำน กำรตอบแบบสอบถำม ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
ต่ำง ๆ เช่น โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณป่ำชำยเลนพ้ืนทีป่้อมพระจุลจอมเกล้ำ ฐท.กท. 
โดยมี คณะครู รร.นวก.ฯ จ ำนวน ๒๕ นำย และ นรจ.ชั้นปีที่  ๑ จ ำนวน ๔๐ นำย เข้ำร่วมโครงกำร            
เมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๘ และ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน 
สถำนศึกษำสังกัด ทร. ณ รร.อล.ฯ มีข้ำรำชกำร รร.นวก.ฯ จ ำนวน ๘ นำย เป็นวิทยำกร และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
จ ำนวน ๙ นำย เป็นผู้ช่วยวิทยำกร เมื่อ ๑๖ มี.ค.๕๘ เป็นต้น  
  (๔)  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้ก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำโดยกำรจัดท ำคู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ รร.นวก.ฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘ ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำของกองทัพระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๕๔ ของ สปท. และคู่มือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่ 
(ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี) พ.ศ.๒๕๕๕ ของ ยศ.ทร. จึงมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ตลอดจน
ภำรกิจและเอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
  (๕) มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำร
เป็นประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจบรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้มี
ประกำศ รร.นวก.ฯ ลง ๑ ต.ค.๕๖ เรื่อง นโยบำยกำรปฏิบัติงำน โดยก ำหนดให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยบริหำรคุณภำพ ให้มีกำรด ำเนินงำนกิจกรรมพัฒนำคุณภำพงำน กิจกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ บริหำรควำมเสี่ยง และกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเน้นกำรพัฒนำทั่วทั้งองค์กร  
และมีประกำศ รร.นวก.ฯ ลง ๔ ก.ค.๕๔ เรื่อง นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๔ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงำนทุกระดับ มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มี
ประสิทธิภำพ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำรปรับปรุงองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ มีกำรเสนอ
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งบประมำณประกันคุณภำพกำรศึกษำ ไว้ใน งป.โครงกำรศึกษำ อบรม ประชุมและสัมมนำของหน่วยต่ำง ๆ   
ใน ทร. ประจ ำปี งป.๕๗ จ ำนวน ๒ โครงกำร คือ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เสริมสร้ำงควำมรู้กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ และโครงกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รวมทั้งยังมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรหลักสูตรเพื่อติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ และติดตำมผลกำรด ำเนินกำรด้ำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำให้เป็นไปตำมแผน 
 (๖)  สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้ส่ง 

ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๓ นำย คือ พ.จ.อ.ชัยณรงค์  อุบลเผื่อน ผช.ครูปกครอง แผนกปกครอง รร.นวก.ฯ และ 
พ.จ.ท.ภำนุพงษ์  เพ่ิมเจริญ ผช.ครูแผนกศึกษำ รร.นวก.ฯ เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำบุคลำกร
เป็นเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำของกองทัพ รุ่นที่ ๒ เมื่อ ๔ - ๑๒ พ.ย.๕๗ ตำมค ำสั่ง
กองทัพไทย (เฉพำะ) ที่ ๒๗๕/๕๗ ลง ๒๑ ต.ค.๕๗ และ น.ต.หญิง สุชีรำ  สุขสงวน รอง หน.ฝ่ำยบริกำร 
รร.นวก.ฯ เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
สถำบันกำรศึกษำของกองทัพ รุ่นที่ ๗ เมื่อ ๑๖ - ๒๔ ธ.ค.๕๗ ตำมค ำสั่งกองทัพไทย (เฉพำะ) ที่ ๓๑๘/๕๗     
ลง ๒๑ พ.ย.๕๗ และให้ข้ำรำชกำร จ ำนวน ๒ นำย คือ น.ท. ธนู  สังหร่ำย ประจ ำ พร. ช่วยปฏิบัติรำชกำร 
รร.นวก.ฯ ร่วมเป็นคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.สสท.ฯ เมื่อ ๒๔ - ๒๖ พ.ย.๕๗ และ   
ว่ำที่ น.ต.จักรกฤษณ์ ชำวสวนมุ่งเจริญ ร่วมเป็นคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.ดย.ฯ  
เมื่อ ๒๐ - ๒๒ ม.ค.๕๘ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เสริมสร้ำงควำมรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๑ - ๒๒ ส.ค.๕๗ มีคร ูและอำจำรย์ รร.นวก.ฯ เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวน ๓๔ นำย  
 (๗) มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (ก่อนเริ่มปี

กำรศึกษำใหม่ของทุกปี) ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพและมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จนถึง 
ทร. และกองทัพ พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีรำยงำนประเมินตนเองของหน่วยงำนย่อยในสถำนศึกษำประกอบด้วย  
ฝ่ำยต่ำง ๆ ของ รร.นวก.ฯ จ ำนวน ๔ ฝ่ำย คือ ฝ่ำยศึกษำ ฝ่ำยปกครอง ฝ่ำยบังคับกำร และฝ่ำยบริกำร 
หลังจำกนั้นจึงจัดท ำรำยงำนประเมินตนเองของสถำบัน (Self Assessment Report : SAR) ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ เสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำชั้น จนถึง ยศ.ทร. และ กองทัพ 
  (๘)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สำมปี พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพจำก ยศ.ทร. ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ เมื่อ ๖ - ๘ 
มี.ค.๕๖  ผลกำรประเมินระดับสถำบัน ๔.๖๐ ระดับคุณภำพดีมำก ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ เมื่อ ๑๗ - ๑๙ ธ.ค.๕๖ 
ผลกำรประเมินระดับสถำบัน ๔.๗๙ ระดับคุณภำพดีมำก และปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ เมื่อ ๖ - ๘ ม.ค.๕๘ ผลกำร
ประเมินระดับสถำบัน ๔.๖๑ ระดับคุณภำพดีมำก 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๘ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๘) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

 

 

 



๑๔๒ 
 

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 ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้

เป็นประจ ำทุกปี โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำพบว่ำ รร.นวก.ฯ มีรำยงำนประเมินตนเอง
ของหน่วยงำนย่อยในสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ฝ่ำยศึกษำรับผิดชอบมำตรฐำนที่ ๑ มำตรฐำนที่ ๓ มำตรฐำนที่ ๕ 
มำตรฐำนที่ ๗ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ฝ่ำยปกครองรับผิดชอบมำตรฐำนที่ ๖ ฝ่ำยบังคับกำร 
รับผิดชอบมำตรฐำนที่ ๔ และฝ่ำยบริกำรรับผิดชอบมำตรฐำนที่ ๒ และ มำตรฐำนที่ ๕  จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเองของหน่วยย่อยเป็นไปตำมมำตรฐำน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับภำระงำนที่ปฏิบัติ 
และมีกำรน ำเสนอ รร.นวก.ฯ ทรำบ 
 (๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก ไปจัดท ำ

แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้น ำข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ เรื่อง กำรวิเครำะห์หำสำเหตุที่ท ำให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลกำรสอบมำตรฐำน
วิชำชีพต่ ำลดลงอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมทั้งหำมำตรกำรในกำรแก้ไข โดย รร.นวก.ฯ มอบหมำยให้ฝ่ำยศึกษำฯ 
จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรสอบรวบยอดหลักสูตร ปวส.วฉ. เมื่อวันที่ ๙ - ๑๐ มี.ค.๕๘ โดยมี นรจ.
ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน ๓๕ นำย เข้ำรับกำรอบรมและกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพ และท ำกำรประเมินด้ำนสมรรถนะ
ทั่วไป สมรรถนะทำงทหำร และสมรรถนะวิชำชีพ ซึ่งโครงกำรมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้กับ
ผู้เรียน ทั้งควำมรู้ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ และด้ำนทำงทหำร พร้อมทั้งมีกำรปรับปรุงกำรคิดค ำนวณสัดส่วน
คะแนน ตำมค ำแนะน ำของ ยศ.ทร. ซึ่งมีผลท ำให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
มีผลกำรสอบตำมมำตรฐำนวิชำชีพดีขึ้น เป็นต้น   
  (๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้ก ำหนดให้ หน.ฝ่ำยแต่ละฝ่ำย เป็นผู้รับผิดชอบ
ติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ก ำหนดให้



๑๔๓ 
 

ผู้รับผิดชอบในแต่กิจกรรมและโครงกำรของสถำบัน รำยงำนสรุปแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปี ๒๕๕๗ รวมทั้ง
น ำข้อเสนอแนะจำกกำรประเมินคุณภำพภำยใน มำพิจำรณำด ำเนินกำร เช่น กำรจัดท ำห้องสมุด โดย รร.นวก.ฯ
มอบหมำยให้ รองผอ.รร.นวก.ฯ และคณะท ำงำนฯ ด ำเนินกำรพัฒนำห้องสมุด รร.นวก.ฯ ให้เป็นของโรงเรียนเอง 
พร้อมทั้งจัดหำ หนังสือ ต ำรำ เอกสำรเกี่ยวกับวิชำชีพ ที่ทันสมัยทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จัดหำ
คอมพิวเตอร์ประจ ำห้องสมุด โดยมีวัตถุประสงค์ส ำคัญให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนำองค์ควำมรู้ ให้กับนักเรียน
เป็นกำรเร่งด่วนให้ทันใช้ภำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ และมีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนิน   
  (๔)  มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของหน่วยงำนย่อยในสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำร
ประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรจัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร              
เรื่อง กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรสอนหลักสูตร ปวส.วฉ. มี ครู/อำจำรย์ รร.นวก.ฯ เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน   
๓๐ นำย เมื่อ ๑๔ - ๑๕ ส.ค.๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำครู/อำจำรย์ ให้มีควำมรู้ เจตคติ และทักษะใน
กำรเขียนเอกสำรกำรสอนและกำรผลิตวิดีทัศน์ และจัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรผลิตบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ มี ครู/อำจำรย์ รร.นวก.ฯ เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน ๓๐ นำย เมื่อ ๑๒ - ๑๔ ม.ค.๕๘ เพ่ือพัฒนำ
ครู/อำจำรย์ ให้มีควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงบทเรียนและกำรจัดกำรเรียนกำร สอนผ่ำนเครือข่ำย
อินเตอร์เน็ต จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน โรงเรียนจ่ำ สถำนศึกษำ
สังกัด ทร. ณ รร.อล.ฯ เมื่อ ๑๖ มี.ค.๕๘ มีกำรน ำควำมรู้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร/วิชำชีพภำยนอก           
มำปรับปรุงกำรเรียนกำรสอน เช่น ในกำรฝึกวิชำกำรยกและเคลื่อนย้ำย ได้น ำเปลสนำมแบบพับได้ คุณสมบัติ  
มีน้ ำหนักเบำ พับได้ กินพ้ืนที่น้อย สำมำรถน ำติดตัวไปได้ทุกพ้ืนที่ ไปทดลองใช้ ที่ กวก.ศวก.พร. ในโครงกำร 
“ปฏิบัติกำรฉุกเฉินทำงกำรแพทย์ในภำวะภัยพิบัติ” มีกำรพัฒนำและปรับปรุงเว็บเพจประกันคุณภำพกำรศึกษำ
เพ่ือให้สะดวก   ในกำรเก็บรวบรวมและสืบค้นข้อมูล  
  (๕)  มีหน่วยงำนต้นสังกัดสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้ 
โดยตนเอง พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกงบรำยรับสถำนพยำบำล พร. ในกำรจัดหำ 
โสตทัศนูปกรณ์สำยแพทย์ ได้แก่ ชุดช่วยหำยใจออกซิเจนพกพำ ๔๒๕ ลิตร  อุปกรณ์ดำม แขนขำ (splint)    
ชุดฝึกสอนกำรกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้ำ  ชุด SMART COPE ส ำหรับตรวจหัวใจและปอด  หุ่นจ ำลองเด็ก       
หนังชำมัว  หุ่นตรวจกำรท ำงำนของปอดและหัวใจ  ชุดหำยใจชนิดมือบีบส ำหรับเด็กโต (AMBU bag) 
หุ่นจ ำลอง ช่วยชีวิตคนจมน้ ำ  หุ่นฝึกคลอด  เปลสนำมขำตั้งเปลสนำม ๓๓ นิ้ว  เปลรถพยำบำล stair chair 
และ CPR broad รวมเป็นเงิน ๘๘๕,๑๕๐ บำท  สปท. สนับสนุนให้ข้ำรำชกำร รร.นวก.ฯ จ ำนวน ๒ นำย   
เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ
ของกองทัพ (ระดับนำยทหำรชั้นประทวน) รุ่นที่ ๒ เมื่อ ๔ - ๑๒ พ.ย.๕๗  และอีกจ ำนวน ๑ นำย เข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นเจ้ำหน้ำที่ประกันคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำของ
กองทัพ (ระดับนำยทหำรชั้นสัญญำบัตร) รุ่นที่ ๗ เมื่อ ๑๖ - ๒๔ ธ.ค.๕๗ เป็นต้น 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ 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 
 
 



๑๔๔ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๗.๑ ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพภำยใน ๑๕ - - ๘ ใน 

๘ ข้อ 
- ๕ ๗๕ 

๗.๒ กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมินคุณภำพ
ภำยใน 

๑๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๗๕ 

รวม ๓๐      ๑๕๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
 ควรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรอ้ำงอิงให้สอดคล้องกับข้อมูลใน SAR 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

ตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ ์ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำบัน และหรือตำมจุดเน้น
จุดเด่นของสถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA  
(๒) กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ 
(๓) มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และหรือตำมจุดเน้น
และจุดเด่นของสถำบัน 
(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 : โครงการฝึกปฏิบัติการแพทย์ทหารของ นรจ.พรรค พศ. เหล่า พ. ชั้นปีที่ ๒ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้ก ำหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ “กล้ำหำญ เชี่ยวชำญเวชกิจ 
ตอบสนองภำรกิจ พร.” โดย รร.นวก.ฯ มีกำรจัดท ำโครงกำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร เพ่ือตอบสนองต่อ          
อัตลักษณ์ของ รร.นวก.ฯ ซึ่งโครงกำรฯ ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๖ 
และด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้   
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรบรรจุโครงกำรฝึกปฏิบัติ
กำรแพทย์ทหำรไว้ในแผนสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ รร.นวก.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ และ
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/รอง จก.พร.(๒)           
ได้อนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗ โดยมีข้ันตอนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
กำรวำงแผน (P) รร.นวก.ฯ ได้เสนอขออนุมัติกำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำรของ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ชั้นปีที่ ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๙ ธ.ค.๕๗ และ พร. ได้อนุมัติกำรฝึกฯ เมื่อ ๒๙ ม.ค.๕๘ ซึ่ง รร.นวก.ฯ ได้จัด
ให้มีกำรประชุม จ ำนวน ๕ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๗ เพ่ือรับทรำบนโยบำยและก ำหนดกิจกรรมกำรฝึกฯ, 
ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๕๗ เพ่ือรำยงำนผลกำรเตรียมกำรด ำเนินงำนและกำรดูสถำนที่ส ำหรับกำรฝึกฯ และ  
ครั้งที่ ๕ เมื่อ ๓ มี.ค.๕๘ เพ่ือสรุปผลกำรฝึกปฏิบัติฯ และปัญหำข้อขัดข้อง โดยมี ผอ.รร.นวก.ฯ เป็นประธำน 
ในกำรประชุมฯ ส่วนครั้งที่ ๓ เมื่อ ๑๕ ม.ค.๕๘ เพ่ือชี้แจงรำยละเอียดกำรจัดท ำตำรำงกำรฝึกวิชำปฏิบัติฯ และ 
ครั้งที่ ๔ เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๘ เพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงกำรประสำนกำรปฏิบัติกับเรือหลวงที่ใช้ในกำรฝึกฯ  โดยมี      
หน.ชุดอ ำนวยกำรฝึกฯ เป็นประธำนในกำรประชุมฯ กำรด ำเนินงำน (D) รร.นวก.ฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกปฏิบัติฯ           
ใน ๒ ก.พ. - ๓ มี.ค.๕๘ ณ พ้ืนที่ฝึก พร. (กทม.), ท่ำเรือจุดเสม็ด กทส.ฐท.สส., พัน ลว.พล.นย., กบร.กร. และอ่ำวไทย
ตอนบน เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำลผู้ป่วยเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุภำยใต้สถำนกำรณ์กำรปฏิบัติ
ทำงทหำรทั้งหน่วยเรือและหน่วยบกฯ มีควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์
สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร และมีทักษะปฏิบัติในเรื่องกำรปฐมพยำบำลและ กำรใช้เวชภัณฑ์สนำม    
ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ  กำรคัดแยกผู้ป่วยเจ็บ กำรดูแลรักษำผู้ป่วยเจ็บเชิงยุทธวิธี ฯลฯ       
กำรประเมินผล (C) เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ที่ผ่ำนมำพบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้จัดท ำแบบ



๑๔๖ 
 

ประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ โดยมีรำยกำรประเมินแบ่งเป็น ๗ หัวข้อ มี ๔๒ ข้อย่อย คือ ๑) ขั้นที่ ๑ 
ขั้นเตรียมกำรฝึกในพ้ืนที่ พร. มีรำยกำรประเมิน ๑๑ ข้อย่อย  ๒) ขั้นที่ ๒ ขั้นกำรฝึกในเรือจอด/เรือเดิน/กำรล ำเลียง
ทำงอำกำศ มีรำยกำรประเมิน ๑๗ ข้อย่อย  ๓) ขั้นตอนที่ ๓ พ้ืนที่ฝึก พัน.ลว.พล.นย. มีรำยกำรประเมิน ๑๐ ข้อย่อย 
๔) กำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำรของ รร.นวก.ฯ มีรำยกำรประเมิน ๔ ข้อย่อย  ๕) ด้ำนองค์วัตถุมีกำรสนับสนุน
อุปกรณ์กำรฝึก อย่ำงเพียงพอ เหมำะสม  ๖) ด้ำนองค์บุคคลมีควำมพร้อมด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และทักษะควำมรู้ 
และ ๗) ด้ำนยุทธวิธี มีกำรวำงแผน กำรปฏิบัติเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรฝึกฯ โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๒๒ อยู่ในระดับดี ส่วนกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) ได้น ำข้อเสนอแนะ
จำกผลประเมินกำรจัดโครงกำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ชั้นปีที่ ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ ซึ่งมี ๔ ข้อ น ำมำแก้ไข คือ 
  ๑. ควรมีเวลำในกำรเตรียมตัวด้ำนร่ำงกำย : ได้มีกำรแก้ไข โดย รร.นวก.ฯ ได้เพ่ิมกำรออกก ำลังกำย
ทุกเช้ำ - เย็น จำกเดิมวิ่ง ประมำณ ๔ - ๕ รอบ เป็นวิ่งมำกกว่ำ ๑๐ รอบ ให้สวมชุดฝึกสนำมและใส่รองเท้ำ 
Combat ในขณะออกก ำลังกำย เพ่ือให้เกิดควำมเคยชินกับชุดฝึกสนำม โดยอยู่ในควำมควบคุมดูแลของ
นำยทหำรเวรฯ  
  ๒. ควรเตรียมทักษะ ควำมรู้ ก่อนกำรฝึก : ได้มีกำรแก้ไข โดย รร.นวก.ฯ จะเน้นกำรเรียนภำคทฤษฏี
ในวิชำแพทย์ก่อนฝึกภำคสนำม และน ำมำใช้ในกำรฝึกภำคสนำมช่วงแรก (ฝึกที่ รร.นวก.ฯ) ให้มีควำมเข้มข้น
มำกขึ้นเพ่ือเพ่ิมทักษะควำมรู้ก่อนกำรฝึกภำคสนำมจริง 
  ๓. ควรจัดหำยุทธอำภรณ์ให้สัมพันธ์กับขนำดและเบอร์ของนักเรียน : ได้มีกำรแก้ไข โดย รร.นวก.ฯ 
ได้มีกำรสอบถำมนักเรียนถึงขนำดและเบอร์ของยุทธอำภรณ์ที่สวมใส่ แล้วด ำเนินกำรจัดหำและแก้ไขก่อนน ำ
ขนำดและเบอร์ของยุทธอำภรณ์มำให้นักเรียนทดลองใส่ฝึกล่วงหน้ำ เพ่ือให้เกินควำมพอดีและควำมเคยชินก่อน
ออกภำคสนำมจริง   
  ๔. ควรจัดหำรองเท้ำฝึกอีก ๑ คู่ เพ่ือสลับในกำรใช้งำน : เนื่องจำกในกำรออกภำคสนำมจะมีกำร
ก ำหนดจ ำนวนเครื่องยุทธอำภรณ์ที่นักเรียนจะต้องน ำไปในใช้ในกำรออกภำคสนำมอย่ำงชัดเจน ดังนั้นในกำร
จัดหำรองเท้ำฝึกเพ่ิมอีก ๑ คู่ จ ำเป็นต้องเพ่ิมงบประมำณ และเป็นกำรเพ่ิมภำระให้แก่นักเรียน รร.นวก.ฯ     
จึงไม่สำมำรถด ำเนินในส่วนนี้ได้ แต่ก็ได้มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขในเบื้องต้น โดยนักเรียนสำมำรถเบิกเปลี่ยน
รองเท้ำฝึกได้เท่ำท่ีจ ำเป็น  
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำร 
ฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จำก ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ คือ 
   ๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ≥ ๓.๕๑ พบว่ำ กำรประเมินควำม      
พึงพอใจของนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร มีค่ำเฉลี่ยผลประเมิน เท่ำกับ ๔.๒๒   
   ๒. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียน ที่มีคะแนนผลกำรฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป (๗๐%) ต่อจ ำนวนนักเรียน
ที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด ≥ ๘๐ พบว่ำ มีจ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป (๗๐%) 
จ ำนวน ๓๕ นำย จำกจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด ๓๕ นำย คดิเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  (๓)  มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และหรือ
ตำมจุดเน้นและจุดเด่นของสถำบัน พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีภำรกิจในกำรผลิต นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ.           
เพ่ือตอบสนองภำรกิจของหน่วยในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรให้กับ
หน่วยต่ำงๆ ใน ทร. ซึ่ง รร.นวก.ฯ ได้ก ำหนดปรัชญำไว้ว่ำ “โรงเรียนนำวิกเวชกิจ เชื่อว่ำ ระบบกำรศึกษำที่มี
คุณภำพจะสำมำรถพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเจริญงอกงำมในทุก ๆ ด้ำน เป็นที่ยอมรับและสำมำรถอยู่ในสังคม
ได้อย่ำงมีควำมสุข” โดยมีกำรจัดท ำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน ซ่ึงหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะ คือ มีควำมรู้ ทักษะ และ



๑๔๗ 
 

ควำมสำมำรถในทำงวิชำกำรและหรือวิชำชีพด้ำนสุขภำพ ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และมีควำมคิดริเริ่ม 
สร้ำงสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต อยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และสำมำรถพัฒนำอำชีพ    
ให้ก้ำวหน้ำ ประกอบกับโครงกำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมเกี่ยวกับกำร
ปฐมพยำบำลผู้ป่วยเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุภำยใต้สถำนกำรณ์กำรปฏิบัติทำงทหำรทั้งหน่วยเรือ และหน่วยบกฯ     
มีควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร และ
มีทักษะปฏิบัติในเรื่องกำรปฐมพยำบำลและกำรใช้เวชภัณฑ์สนำม ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ     
กำรคัดแยกผู้ป่วยเจ็บ กำรดูแลรักษำผู้ป่วยเจ็บเชิงยุทธวิธี ฯลฯ และได้จัดกำรเรียนกำรสอนที่บูรณำกำรควำมรู้
กับระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Service) เพ่ือน ำมำใช้ให้เข้ำกับบริบทในกำรดูแลก ำลังพล
ของหน่วยในขณะปฏิบัติกำรทำงทหำร จึงนับได้ว่ำโครงกำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร มีกำรด ำเนินที่สอดคล้อง
ปรัชญำที่ก ำหนดไว้ว่ำ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ  
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ พบว่ำ โครงกำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำลผู้ป่วยเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ภำยใต้สถำนกำรณ์   
กำรปฏิบัติกำรทำงทหำร ทั้งหน่วยเรือและหน่วยบก กำรดูแลรักษำผู้บำดเจ็บเชิงยุทธวิธี กำรคัดแยกผู้เจ็บป่วย 
(Triage) ในสถำนกำรณ์ที่มีผู้ป่วยเจ็บจ ำนวนมำก (Mass Casualty) หลักกำรดูแลรักษำผู้บำดเจ็บเชิงยุทธวิธี 
กำรจัดตั้งหน่วยแพทย์สนับสนุนหน่วยก ำลังรบลักษณะบุคคลท ำกำรรบ กำรสุขำภิบำลสนำมส ำหรับหน่วยทหำร 
มีควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงทหำร และ
มีทักษะปฏิบัติในเรื่องกำรปฐมพยำบำล และกำรใช้เวชภัณฑ์สนำมในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ     
กำรคัดแยกผู้ป่วย (Triage) กำรดูแลรักษำผู้ป่วยเจ็บเชิงยุทธวิธี (Tactical Combat Casualty Care) กำรใช้
เต็นท์ส่วนบุคคล และเต็นท์สนำมในกำรจัดตั้งหน่วยแพทย์ กำรเคลื่อนย้ำยและล ำเลียงผู้เจ็บป่วยในสถำนกำรณ์
เพ่ือให้กำรสนับสนุนก ำลังรบทั้งหน่วยเรือและหน่วยบก และกำรล ำเลียงทำงอำกำศยำน  กำรใช้และกำรดูแล
รักษำอำวุธประจ ำกำย กำรใช้แผนที่ประกอบเข็มทิศ และกำรด ำรงชีพ และจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก รร.นวก.ฯ (ใช้ข้อมูลย้อนหลังของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ จ ำนวน ๒๙ นำย) โดยผู้ท ำกำรประเมิน ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จ ำนวน ๒ นำย 
และผู้ร่วมงำน จ ำนวน ๒ นำย  โดยมีรำยกำรประเมิน รวม ๔ ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม 
เท่ำกับ ๔.๑๙ อยู่ในระดับดี (ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนสมรรถนะเชิงวิชำชีพ เท่ำกับ ๔.๒๐ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ด้ำนคุณลักษณะทำงทหำร เท่ำกับ ๔.๒๙ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
เท่ำกับ ๓.๙๗ และค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษ เท่ำกับ ๓.๖๘)  แสดงให้
เห็นว่ำ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. มีควำมรู้พ้ืนฐำนตำมสำขำวิชำชีพและมีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่และ
ภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รู้ถึงกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปด ำรงชีวิตต่อกำรปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงดี 
ท ำให้ ทร.มีก ำลังพลที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนระดับนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำที่มีประสิทธิภำพ จึงนับได้ว่ำกำรด ำเนิน
โครงกำรฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ 
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ     
ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๑ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
 
 
 
 
 



๑๔๘ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๔ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้  (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)  - - ๔ 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องที่ ๒ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสมรรถนะด้านการจัดการผู้ป่วยเจ็บที่
ประสบภัยทางน้ า   
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้จัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเสริมสมรรถนะด้ำน
กำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ ซึ่งโครงกำรฯ ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๖ และด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีกำรบรรจุโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
กำรเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำไว้ในแผนสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ รร.นวก.ฯ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่ งประธำน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/รอง จก.พร.(๒) ได้อนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗  
โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย กำรวำงแผน (P) รร.นวก.ฯ ได้เสนอขออนุมัติจัดโครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรกำรเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๖ 
ก.พ.๕๘ และ พร. ได้อนุมัติโครงกำรฯ เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๘ ซึ่ง รร.นวก.ฯ ได้มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรฯ 
(ค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๕/๒๕๕๘) โดยมี รอง ผอ.รร.นวก.ฯ เป็นประธำนฯ และคณะกรรมกำรฯ ได้ประชุม
เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ โดยมี น.ท.ธนูฯ เป็นประธำนในกำรประชุมฯ  เพ่ือประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำร และน ำปัญหำ
ข้อขัดข้องที่พบในกำรด ำเนินโครงกำรฯ ที่ผ่ำนมำน ำมำแก้ไข กำรด ำเนินงำน (D) รร.นวก.ฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกเสริม
สมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ ใน ๑๖ - ๑๗, ๒๐ - ๒๒ เม.ย.๕๘ ณ พ้ืนที่ฝึก รร.นวก.ฯ 
(ห้องเรียน ๒๐๓) และสระว่ำยน้ ำ พร. เพ่ือพัฒนำและเสริมสมรรถนะส ำหรับ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ชั้นปีที่ ๒ 
ที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำให้มีควำมรู้และทักษะในกำรจัดกำรผู้เจ็บป่วยที่ประสบภัยทำงน้ ำ กำรประเมินผล (C) 
เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฯ ที่ผ่ำนมำ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้จัดท ำแบบประเมินโครงกำรฯ โดยมี
รำยกำรประเมิน ๖ ข้อคือ ๑) ควำมเหมำะสมของรูปแบบ และกิจกรรมกำรฝึก ๒) ควำมเหมำะสมของสถำนที่
เรียน และกำรฝึกปฏิบัติ ๓) ครูผู้สอนมีควำมรู้ มีทักษะในกำรสอน ๔) ได้รับควำมรู้ และมีทักษะเบื้องต้นในกำร
ช่วยชีวิตทำงน้ ำ ๕) โครงกำรมีประโยชน์สำมำรถเอำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เมื่อเกิดเหตุ และ ๖) ควรมีโครงกำร
นี้ต่อไป โดยมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินโครงกำรฯ ในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๔๖ อยู่ในระดับดี ส่วนกำรน ำผลประเมินไป
ปรับปรุง (A) พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้น ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเสริม
สมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ซึ่งมีจ ำนวน ๒ ข้อ และ
คณะกรรมกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ได้สรุปปัญหำที่พบในกำรจัดโครงกำรฯ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ซึ่งมี จ ำนวน   
๔ ข้อ รวมมีข้อเสนอแนะ ๖ ข้อ น ำมำแก้ไข คือ 
   ๑. ข้อเสนอแนะจำกผลประเมินกำรจัดโครงกำรฯ จ ำนวน ๒ ข้อ คือ 
                    ๑.๑ ในกำรปรับปรุงหลักสูตรฯ ควรพิจำรณำปรับปรุงโครงกำรให้อยู่ในวิชำเวชศำสตร์ทำงทะเล 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตรฯ : ในส่วนนี้ รร.นวก.ฯ ยังไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกโครงสร้ำงหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน และเวลำเรียนได้ถูกก ำหนด
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ไว้แล้ว ซึ่งในช่วงของกำรสอนของครูแต่ละท่ำนได้พยำยำมสอดแทรกเนื้อหำที่จ ำเป็น เพ่ือเป็นกำรปูพ้ืนฐำน     
ในเบื้องต้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงปรับหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน และได้มีกำรบรรจุ
หัวข้อกำรเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ ไว้ในวิชำเวชศำสตร์ทำงทะเลอย่ำงครบถ้วน 
    ๑.๒ เพ่ิมทักษะกำรว่ำยน้ ำ กำรลอยตัวในกำรฝึกครั้งต่อไป หรือในวิชำพลศึกษำ ตำมควำมเหมำะสม : 
ปัจจุบัน รร.นวก.ฯ ได้มีกำรแก้ไข โดยบรรจุกำรฝึกว่ำยน้ ำไว้ในวิชำพลศึกษำ ๑ - ๔  มีกำรสอนเพ่ิมเติมในช่วงฝึก
ร่ำงกำย เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนออกภำคสนำม และได้ให้ ครูจำก กวตบ.พร. สอนท่ำกำรว่ำยน้ ำต่ำง ๆ ตั้งแต่
ชั้นปีที่ ๑ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำให้ต่อเนื่อง        
   ๒. จำกกำรสรุปปัญหำที่พบในกำรจัดโครงกำรฯ จ ำนวน ๔ ข้อ (พิจำรณำจำกรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรฯ เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘) คือ  
   ๒.๑ นักเรียนมีเวลำเตรียมตัวน้อย ในกำรฝึกว่ำยน้ ำท่ำต่ำง ๆ เช่น ลอยตัวในน้ ำ ท่ำว่ำยฟรีสไตล์คอตั้ง : 
ได้มีกำรแก้ไข โดยคณะกรรมกำรอบรมฯ ได้ให้ ครูจำก กวตบ.พร. สอนท่ำกำรว่ำยน้ ำต่ำง ๆ ตั้งแต่ชั้นปีที่ ๑   
เพ่ือเป็นกำรพัฒนำให้ต่อเนื่อง (เน้นกำรฝึกว่ำยน้ ำในวิชำพลศึกษำ ๑ - ๔)    
   ๒.๒ กำรดูแลเรื่องอำหำรว่ำงในวันที่ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ลงปฏิบัติกำรฝึกในสระว่ำยน้ ำ : ได้มีกำรแก้ไข  
โดยคณะกรรมกำรอบรมฯ ได้ให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอำหำรด ำเนินกำรจัดอำหำรว่ำงและให้นักเรียนน ำไปด ำเนินกำรเอง
ที่สระว่ำยน้ ำ พร. และให้ก ำกับดูแลให้เป็นไปตำมระเบียบของสระ  
   ๒.๓ อำกำศร้อน : ได้มีกำรแก้ไข โดยคณะกรรมกำรอบรมฯ ได้สั่งกำรให้นักเรียนแต่งกำยชุดฝึก 
สวมหมวกของสถำบัน (หมวกแก๊บสีน้ ำเงินด ำโลโก้ EMS ของ รร.นวก.ฯ) 
  ๒.๔ อุปกรณ์กำรฝึก : โดยคณะกรรมกำรอบรมฯ ให้ หน.นักเรียนประสำนขอยืมอุปกรณ์กำรฝึกจำก
ห้อง EMS และเมื่อเลิกฝึกให้ล้ำงท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย  
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้ด ำเนินกำร    
จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผน จ ำนวน ๒ ตัวชี้วัด จำก ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คือ 
   ๑. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ≥ ๓.๕๑ พบว่ำ ผลกำรประเมินควำม   
พึงพอใจของนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร มีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ ๔.๔๖   
   ๒. ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนที่มีคะแนนผลกำรฝึก/กำรสอบบูรณำกำร อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป (≥ ๗๐) 
ต่อจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด (≥ ๘๐) พบว่ำ มีจ ำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่มีคะแนนผลกำรสอบ
บูรณำกำรอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป (≥ ๗๐) จ ำนวน ๓๐ นำย จำกจ ำนวน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่เข้ำร่วมโครงกำรทั้งหมด 
๓๕ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑ 
  (๓)  มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และหรือ
ตำมจุดเน้นและจุดเด่นของสถำบัน พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีภำรกิจในกำรผลิต นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. เพ่ือตอบสนอง
ภำรกิจของหน่วยในกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรให้กับหน่วยต่ำง  ๆ    
ใน ทร. ซึ่ง รร.นวก.ฯ ได้ก ำหนดปรัชญำไว้ว่ำ “โรงเรียนนำวิกเวชกิจ เชื่อว่ำ ระบบกำรศึกษำที่มีคุณภำพ      
จะสำมำรถพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเจริญงอกงำมในทุก ๆ ด้ำน เป็นที่ยอมรับและสำมำรถอยู่ในสังคมได้อย่ำง
มีควำมสุข” โดยมีกำรจัดท ำหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
ซ่ึงหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณลักษณะ คือ มีควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถในทำง
วิชำกำรและหรือวิชำชีพด้ำนสุขภำพ ตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด และมีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ ใฝ่เรียนรู้       
เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต อยู่ร่วมในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข และสำมำรถพัฒนำอำชีพให้ก้ำวหน้ำ ประกอบกับ
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ มีวัตถุประสงค์  
เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และทักษะในกำรช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยที่ประสบภัยทำงน้ ำ โดยจัดกำรเรียนกำรสอน
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ทั้งภำคทฤษฎีและปฏิบัติเพ่ือพัฒนำและเสริมสมรรถนะ ให้แก่ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่จะส ำเร็จกำรศึกษำ จึงนับได้ว่ำ
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ มีกำรด ำเนิน        
ทีส่อดคล้องปรัชญำที่ก ำหนดไว้ว่ำ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ  
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ พบว่ำ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร        
กำรเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้และ
ทักษะในกำรช่วยชีวิตผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ และจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำก รร.นวก.ฯ (ใช้ข้อมูลย้อนหลังของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖) โดยผู้ท ำกำร
ประเมิน ประกอบด้วยผู้บังคับบัญชำผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ๒ นำย และผู้ร่วมงำน ๒ นำย  โดยมีรำยกำรประเมิน   
รวม ๔ ด้ำน มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๑๙ อยู่ในระดับดี (ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ
ด้ำนสมรรถนะเชิงวิชำชีพ เท่ำกับ ๔.๒๐ ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจด้ำนคุณลักษณะทำงทหำร เท่ำกับ ๔.๒๙ ค่ำเฉลี่ย
ควำมพึงพอใจด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เท่ำกับ ๓.๙๗ และค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจ       
ด้ำนควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรใช้ภำษำอังกฤษ เท่ำกับ ๓.๖๘) แสดงให้เห็นว่ำ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. มีควำมรู้
พ้ืนฐำนตำมสำขำวิชำชีพและมีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย และรู้ถึงกำรน ำ
ควำมรู้ที่ได้รับไปด ำรงชีวิตต่อกำรปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนได้เป็นอย่ำงดี ท ำให้ ทร.  มีก ำลังพลที่เป็น
ผู้ปฏิบัติงำนระดับนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำที่มีประสิทธิภำพ จึงนับได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
กำรเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำ    
แก่กองทัพ 
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติพบว่ำ      
ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๒ เท่ำกับ ๔ คะแนน 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 

จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำทั้งหมด (ข้อ) - - ๔ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์พิจำรณำที่สำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

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



๑๕๑ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี 

๕๕ 
ปี 

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๑. อัตลักษณ์ ประเด็นที่ ๑ 

(ค.ฝึกปฏิบัติกำรแพทย์ทหำร) 
๕   ๔ ใน 

๕ ข้อ 
 ๔ ๒๐ 

๒. อัตลักษณ์ ประเด็นที่ ๒ 
(ค.กำรเสริมสมรรถนะด้ำนกำรจัดกำรผู้ป่วยเจ็บที่ประสบภัยทำงน้ ำ) 

๕   ๔ ใน 
๕ ข้อ 

 ๔ ๒๐ 

รวม ๑๐      ๔๐ 
ผลประเมินกลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ ์       ๔.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดี 
  
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 โครงกำรสนับสนุนตัวบ่ งชี้ อัตลักษณ์  (ทั้ งสองโครงกำร) เป็นโครงกำรที่ฝึกให้  นรจ. มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะ เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมสำขำอำชีพ แสดงควำมเป็นตัวตนและ
สมรรถนะวิชำชีพของ นรจ. ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ทร. 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๒ 
 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ผลกำรชี้น ำและ/หรือแก้ปัญหำสังคมในด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำโดยผ่ำนควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีแผนงำนกำรชี้น ำ หรือแก้ปัญหำในด้ำนที่ระบ ุ
(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 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมเรื่องที่ ๑ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้น
พื้นฐาน สถานศึกษาสังกัด ทร. 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนงำนกำรชี้น ำ หรือแก้ปัญหำในด้ำนที่ระบุ พบว่ำ  รร.นวก.ฯ มีแผนงำนกำรชี้น ำหรือแก้ปัญหำ
ในด้ำนการลดความสูญเสียชีวิตของผู้ป่วยก่อนน าส่งสถานพยาบาล โดยจัดท ำโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร. บรรจุไว้ในแผนสนับสนุนตัวบ่งชี้
มำตรกำรส่งเสริม รร.นวก.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗   ซึ่งประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/รอง จก.พร.(๒) ได้อนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗   เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗ ทั้งนี้โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพ
ขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร. มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู้และมีทักษะในกำรปฐม
พยำบำลและกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งโครงกำรฯ ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรบริหำร
สถำนศึกษำ  เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๔  
  (๒) กำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้เสนอขออนุมัติด ำเนินกำรและปรับช่วงระยะเวลำ
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร.  ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๓๐ ม.ค.๕๘ และ พร.ได้อนุมัติ เมื่อ ๑๓ ก.พ.๕๘ ซึ่ง รร.นวกฯ ได้มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรโครงกำรฯ (ค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๒/๒๕๕๘) โดยมี น.ท.ธนู  สังหร่ำย เป็นประธำน 
คณะกรรมกำรฯ ได้ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำรฯ เมื่อ ๕ มี.ค.๕๘ และมีกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรอบรมฯ 
ใน ๑๖ มี.ค.๕๘ ณ รร.อล.ฯ โดยมีคณะครู/อำจำรย์ รร.นวก.ฯ เป็นวิทยำกร จ ำนวน ๘ นำย และมี นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
เป็นผู้ช่วยวิทยำกร จ ำนวน ๙ นำย อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของ น.ท.ธนู ฯ ซึ่งโครงกำรฯ ดังกล่ำวเป็นกำรจัด
บรรยำยให้ควำมรู้ กำรสำธิต และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและทดสอบเกี่ยวกับกำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยฟ้ืน   
คืนชีพขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งแต่ละกลุ่มมีครูและผู้ช่วยในกำรฝึกกำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน โดยมี
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เป็น นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ อล.ทร. จ ำนวน ๗๙ นำย ข้ำรำชกำร อล.ทร. จ ำนวน ๑ นำย  



๑๕๓ 
 

  (๓)  มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ กำรจัด
โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร.         
เป็นโครงกำรที่สอนให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำร ได้มีควำมรู้และมีทักษะในกำรปฐมพยำบำลและกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพ   
ขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งเป็นวิธีกำรช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้นให้มีโอกำสรอดชีวิตจำกกำรที่หัวใจหยุดเต้นหรือหยุดหำยใจ 
ด้วยวิธีกำรกดหน้ำอก กำรเปิดทำงเดินหำยใจและช่วยหำยใจ เพื่อช่วยให้หัวใจและระบบไหลเวียนเลือดกลับมำ
ท ำงำนได้อีกครั้งหนึ่ง และจำกผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๔๑ 
อยู่ในระดับดี แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพ   
ขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร. สำมำรถท ำให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ซึ่งเป็น นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ อล.ทร. และ
ข้ำรำชกำร อล.ทร. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรปฐมพยำบำลและ
กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐำน สำมำรถให้กำรช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่ำงถูกต้อง  เหมำะสม ทันต่อเวลำ        
ช่วยรักษำชีวิตผู้บำดเจ็บ และก ำลังพลของ ทร. ก่อนจะน ำส่งโรงพยำบำลได้ จึงนับได้ว่ำ โครงกำรอบรม       
เชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร. เป็นโครงกำรที่สำมำรถ
ช่วยเหลือสังคม และเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก 
  (๔)  มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง พบว่ำ รร.นวก.ฯ 
ได้มีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพ
ขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร. และได้มีกำรประเมินโครงกำรฯ โดยมีรำยกำรประเมิน ๔ ด้ำน คือ            
๑) ด้ำนวิทยำกร มีรำยกำรประเมิน ๓ ข้อ  ๒) ด้ำนเนื้อหำกำรอบรมและเวลำ มีรำยกำรประเมิน ๓ ข้อ        
๓) ด้ำนกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ มีรำยกำรประเมิน ๒ ข้อ และ ๔) ด้ำนควำมรู้และควำมเข้ำใจ มีรำยกำร
ประเมิน ๒ ข้อ โดยมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๔๑ อยู่ในระดับดี 
และมีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพ
ขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำปรับปรุง ซึ่งมีจ ำนวน ๑ ข้อ คือ เตรียมอุปกรณ์ 
AED เพ่ือแสดงอุปกรณ์จริง และสำธิตให้นักเรียนดู : ทำง รร.นวก.ฯ ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกเครื่อง 
AED จะสำมำรถใช้ได้เฉพำะบุคลำกรทำงกำรแพทย์ที่ได้รับกำรอบรมเท่ำนั้น  ปัจจุบันทำง สพฉ. ได้อนุญำตให้
ประชำชนทั่วไปใช้ได้แล้ว ดังนั้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ รร.นวก.ฯ ได้วำงแผนที่จะน ำเครื่อง AED ไปแสดงและ
สำธิตให้นักเรียนดู 
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภำค  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๖)  ได้รับกำรยกย่องระดับชำติ/นำนำชำติ  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมเรื่องที่ ๑ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - ๔ 

 

 

 



๑๕๔ 
 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมเรื่องที่ ๒ : โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.นวก.ฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนงำนกำรชี้น ำ หรือแก้ปัญหำในด้ำนที่ระบุ พบว่ำ รร.นวก.ฯ มีแผนงำนกำรชี้น ำหรือแก้ปัญหำ
ในด้ำนกำรฟ้ืนฟูระบบนิเวศชำยฝั่งทะเลและผลกระทบจำกมลพิษ โดยจัดท ำโครงกำรปลูกป่ำชำยเลน       
เฉลิมพระเกียรติบรรจุไว้ในแผนสนับสนุนตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม รร.นวก.ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ 
และแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/รอง จก.พร.(๒)       
ได้อนุมัติแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๗ ก.ค.๕๗ ทั้งนี้โครงกำรปลูกป่ำชำยเลน      
เฉลิมพระเกียรติมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะครูและนักเรียน มีควำมรู้และเข้ำใจระบบนิเวศชำยฝั่งและผลกระทบ
จำกมลพิษที่ก่อให้เกิดกำรท ำลำยป่ำชำยเลน รวมทั้งมีจิตสำธำรณะและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
ซ่ึงโครงกำรฯ ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรบริหำรสถำนศึกษำ เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๔ 
  (๒)  กำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.นวก.ฯ ได้เสนอขออนุมัติจัดโครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๗ พ.ย.๕๗ และได้รับอนุมัติให้ด ำเนินกำร เมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๗ และ รร.นวกฯ   
ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติ (ค ำสั่ง รร.นวก.ฯ (เฉพำะ)       
ที่ ๓๘/๒๕๕๗) และคณะกรรมกำรฯ ได้ประชุมวำงแผนกำรด ำเนินกำรฯ เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๕๗ โดยมี ผอ.รร.นวก.ฯ     
เป็นประธำนฯ และมีกำรด ำเนินกำรจัดโครงกำรฯ ใน ๒๓ ม.ค.๕๘ ณ บริเวณป่ำชำยเลน พ้ืนที่ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ 
ฐท.กท. ต.แหลมฟ้ำผ่ำ อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร โดยมีผู้ เข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน ๖๕ นำย 
ประกอบด้วยคณะครู รร.นวก.ฯ จ ำนวน ๒๕ นำย และ นรจ.พรรค พศ. เหล่ำ พ. ชั้นปีที่ ๑ จ ำนวน ๔๐ นำย  
  (๓)  มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ กำรจัด
โครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติเพ่ือให้ ครู/อำจำรย์ และ นรจ. มีควำมรู้และเข้ำใจระบบนิเวศชำยฝั่ง 
และผลกระทบจำกมลพิษที่ก่อให้เกิดกำรท ำลำยป่ำชำยเลน รวมทั้งมีจิตสำธำรณะและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และจำกผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๑๖ อยู่ใน
ระดับควำมพึงพอใจมำก แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติสำมำรถท ำให้
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ซึ่งเป็นครู/อำจำรย์ และ นรจ. และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคม มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ  
ในระบบนิเวศชำยฝั่งและผลกระทบจำกมลพิษ ได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของปัญหำที่ท ำให้ป่ำชำยเลน 
ซึ่งเป็นแหล่งรวมพันธุ์สัตว์ชนิดต่ำง ๆ ในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบของ อจปร.อร. ถูกท ำลำยและกำรพังทลำยของ
ชำยฝั่งซึ่งเกิดจำกคลื่นลมและน้ ำทะเลกัดเซำะมีควำมห่วงใยและให้ควำมร่วมมือกับหน่วยรำชกำรของ ทร. 
เพ่ือให้เห็นถึงคุณค่ำในกำรฟ้ืนฟูป่ำชำยเลนที่เป็นแหล่งธรรมชำติของสิ่งมีชีวิตขึ้นมำใหม่เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของทำงรำชกำรซึ่งจะเป็นตัวอย่ำงที่ดีให้กับชุมชนโดยรอบ และเป็นกำรปลูกฝังให้ นรจ. มีควำม
ตระหนัก มีจิตอำสำ และมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันจะน ำไปสู่ควำมเข็มแข็งของชุมชน/หน่วยงำน
ภำยนอก 
  (๔)  มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง พบว่ำ รร.นวก.ฯ 
ได้มีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติและได้มีกำรประเมิน
โครงกำรฯ โดยมีรำยกำรประเมิน ๑๒ ข้อ คือ ๑) โครงกำรฯ เป็นกำรท ำดี เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศล          
๒) กำรปลูกป่ำชำยเลนเป็นกำรปลูกจิตส ำนึกให้รักสิ่งแวดล้อม ๓) ได้เรียนรู้วิธีกำรปลูกป่ำชำยเลน ๔) นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในกำรปลูกป่ำชำยเลน  ๕) กำรปลูกป่ำชำยเลน เป็นกำรฟ้ืนฟูสภำพป่ำให้กลับมำอุดมสมบูรณ์     
๖) กำรปลูกป่ำชำยเลนเป็นกำรท ำประโยชน์เพ่ือสังคม  ๗) ควำมพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในกำรปลูกป่ำ    
๘) ควำมพร้อมของพำหนะในกำรเดินทำง  ๙) กำรอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องอำหำร  - เครื่องดื่ม             



๑๕๕ 
 

๑๐) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงกำร  ๑๑) กำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ และ          
๑๒) ควำมพึงพอใจโดยรวมของโครงกำรฯ โดยมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม 
เท่ำกับ ๔.๑๖ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก และมีกำรน ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินกำรจัดโครงกำรปลูกป่ำ
ชำยเลนเฉลิมพระเกียรติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำปรับปรุง ซึ่งมีจ ำนวน ๓ ข้อ คือ 
   ๑. ควรมีกำรประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ หน้ำแถวใหญ่ในวันพฤหัสบดีเพ่ือเชิญชวนลูกจ้ำงที่สนใจ     
เข้ำร่วมโครงกำรฯ : ได้มีกำรแก้ไข โดย รร.นวก.ฯ ได้มีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดโครงกำรฯ หน้ำแถวใหญ่ 
ล่วงหน้ำ ๒ สัปดำห์ ก่อนด ำเนินโครงกำรฯ แต่เนื่องจำกมี งป.ที่เสนอขอไว้จ ำนวนจ ำกัด และจ ำเป็นต้องน ำ
นักเรียนไปทั้งหมด ในส่วนของกำรจัดครูเข้ำร่วมโครงกำรฯ ก็สำมำรถด ำเนินกำรให้ครูไปได้เพียงบำงส่วนเท่ำนั้น            
จึงไม่สำมำรถจัดหรือเชิญชวนลูกจ้ำงที่สนใจเข้ำร่วมโครงกำรฯ ได้ 
   ๒. ควรมีกำรเปลี่ยนสถำนที่ปลูกป่ำชำยเลยที่อ่ืนบ้ำง : ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว เนื่องจำกไม่ได้ขอ
งบประมำณค่ำเชื้อเพลิงไว้ในแผน จึงยังคงให้มีกำรปลูกป่ำชำยเลนพื้นที ่ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ ฐท.กท.     
ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ แต่ได้มีกำรวำงแผนด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ โดยจะน ำนักเรียนไปปลูกป่ำที่    
จว.สมุทรสำคร  
   ๓. ควรเปลี่ยนกำรปลูกป่ำชำยเลน ไปปลูกป่ำไม้เบญจพรรณบ้ำง : ได้มีกำรแก้ไข โดยที่ประชุม
คณะกรรมกำรฯ ได้พิจำรณำเห็นว่ำกำรปลูกป่ำชำยเลนพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ ฐท.กท.  ซึ่งเป็นพ้ืนที่
ของ ทร. และมีปัญหำระบบนิเวศจำกกำรกลัดเซำะชำยฝั่ง เป็นพ้ืนที่ที่มีควำมเหมำะสมในกำรด ำเนินกำร    
เป็นกำรด ำเนินกำรที่สนับสนุนนโยบำยของ ทร. ในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้เสนอขออนุมัติ 
พร. และบรรจุในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ พร. และ รร.นวก.ฯ แล้ว ส่วนกำรปลูกป่ำเบญจพรรณ      
ให้ฝ่ำยปกครองฯ สรรหำพื้นที่ที่มีควำมเหมำะสม ไม่ควรมีระยะทำงไกลเกินไป    
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภำค  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๖)  ได้รับกำรยกย่องระดับชำติ/นำนำชำติ  พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมเรื่องที่ ๑ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๔) 

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



๑๕๖ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 
ผลประเมิน  ผล 

เฉลีย่  
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
 ๑.  มำตรกำรส่งเสริม ประเด็นที่ ๑ 
(ค.อบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำล 
และกำรกู้ชีพข้ันพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร.) 

๕ - - ๔ ใน  
๖ ข้อ 

 

- ๔ ๒๐ 

๒. มำตรกำรส่งเสริม ประเด็นที่ ๒  
(ค.ปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติ)  

๕ - - ๔ ใน  
๖ ข้อ 

- ๔ ๒๐ 

รวม ๑๐      ๔๐ 
ผลประเมินกลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรสง่เสริม       ๔.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดี 
 

 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 โครงกำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร. เป็นโครงกำรที่เสริมสร้ำงให้ผู้เข้ำ
รับกำรอบรม ได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรปฐมพยำบำล สำมำรถให้กำรช่วยเหลือผู้ป่วย        
ในเบื้องต้นได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือช่วยรักษำชีวิตผู้ป่วยก่อนน ำส่งโรงพยำบำลได้ทันเวลำ  
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 

มำตรฐำน น้ ำหนัก ผลประเมินปี ๒๕๕๖ ผลประเมินปี ๒๕๕๗ 
คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย 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 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  
จุดเด่น   
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑  
 ๑. ผลกำรสอบมำตรฐำนวิชำชีพของ รร.นวก.ฯ มีกำรพัฒนำมำกข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
 ๒. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ทุกนำย 
 ๓. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถในสำขำวิชำชีพเป็นที่ยอมรับของหน่วยรับบรรจุ  
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒  
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓ 
 ครู/อำจำรย์ และบุคลำกร มีศักยภำพและควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพแก่
หน่วยงำนภำยนอก 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔ 
  ๑. ผู้บริหำรมีควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรงำน และก ำกับติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
 ๒. มีกำรจัดท ำทั้งแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ
และเป้ำหมำยครบถ้วนทุกโครงกำร ส่งผลให้สถำนศึกษำมีกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำนในกำรบริหำรจัดกำรที่
ชัดเจน  
 ๓. ครูได้รับกำรพัฒนำครบถ้วนอย่ำงท่ัวถึงและต่อเนื่อง ทั้งด้ำนวิชำกำรและวิชำชีพ 
 ๔. มีควำมพยำยำมที่จะน ำระบบ CMS (Content Management System : ระบบบริหำรจัดกำร
เนื้อหำของเว็บไซต์) หรือ Joomla โดยเขียนด้วยภำษำ html แล้วน ำข้อมูลต่ำง ๆ ขึ้นไว้บนเว็บไซต์ของ 
รร.นวก.ฯ โดยใช้เว็บส ำเร็จรูปในกำรจัดกำรเก่ียวกับข้อมูลเกรดนักเรียน คะแนนควำมประพฤติของนักเรียน 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง       
ในสถำนกำรณ์จริง 
 ๒. มีอุปกรณ์กำรฝึกปฏิบัติที่ทันสมัย อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน และเพียงพอในกำรฝึกปฏิบัติ 



๑๕๘ 
 

 ๓. มีกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำเป็นรูปแบบเดียวกัน ประกอบด้วย  เกณฑ์กำร
ประเมินผล สรุปผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน สรุปผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และสรุปผลกำรประเมิน
กำรสอนของอำจำรย์ในชั้นเรียนแต่ละนำยในรำยวิชำนั้น ๆ  
 ๔. มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่หลำกหลำย 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖  
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 โครงกำรสนับสนุนตัวบ่ งชี้ อัตลักษณ์  (ทั้ งสองโครงกำร) เป็นโครงกำรที่ฝึกให้  นรจ. มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะ เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมสำขำอำชีพ แสดงควำมเป็นตัวตนและ
สมรรถนะวิชำชีพของ นรจ. ที่แท้จริง ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำยใน และภำยนอก ทร.   
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม    
 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำสังกัด ทร. 
เป็นโครงกำรที่เสริมสร้ำงให้ผู้ที่ได้รับกำรอบรมได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีทักษะในกำรปฐมพยำบำล 
สำมำรถให้กำรช่วยเหลือผู้ป่วยในเบื้องต้นได้อย่ำงถูกต้อง เพ่ือช่วยรักษำชีวิตผู้ป่วยก่อนน ำส่งโรงพยำบำล      
ได้ทันเวลำ 
จุดที่ควรพัฒนา   
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย ของครู/อำจำรย์ประจ ำ มีจ ำนวนน้อย 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 
 ในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ๒๕๕๗ มีหลำยโครงกำร/กิจกรรมที่ไม่ได้ด ำเนินกำร หรือด ำเนินกำรแล้ว
ไม่บรรลุตำมตัวชี้วัดที่ก ำหนด (ไม่ส ำเร็จจ ำนวน ๒๖ จำก ๗๒ โครงกำร ไม่บรรลุจ ำนวน ๒๒ จำก ๑๑๒ ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของจ ำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด) 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 ไม่มีผลประเมินห้องคอมพิวเตอร์ 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

  จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 
 



๑๕๙ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
  ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 ๑. ควรกระตุ้นให้ครู/อำจำรย์ประจ ำ มีแรงจูงใจในกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย ให้มี
จ ำนวนมำกขึ้น เพ่ือกำรน ำไปตีพิมพ์/เผยแพร่และใช้ประโยชน์ (ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำชิ้นงำนโดย
หมุนเวียนให้ทั่วถึง) 
 ๒. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำ และผู้เรียนในแต่ละปีกำรศึกษำ ให้มีรำยละเอียด         
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย รำยละเอียดกำรจัดท ำโครงงำน ผลงำน หรืองำนวิจัย ชื่อผลงำน ชื่อเจ้ำของผลงำน 
รูปแบบกำรตีพิมพ์/เผยแพร่พร้อมห้วงเวลำ และกำรรับรองกำรน ำไปใช้ประโยชน์พร้อมห้วงเวลำ พร้อมทั้งแนบ
รำยละเอียดไว้ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ หรือใน SAR ด้วย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔ 
 ๑. เพ่ือลดภำระงำนและเตรียมกำรรองรับกำรประเมินคุณภำพรอบสี่ของ สมศ.  ควรทบทวนและ
พิจำรณำปรับโครงกำร/กิจกรรม/ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติรำชกำรให้เหลือเฉพำะตัวชี้วัดที่ส ำคัญและจ ำเป็น        
ที่สำมำรถวัดประสิทธิภำพของผลกำรด ำเนินงำนได้อย่ำงแท้จริง เช่น ตัวชี้วัดประเมินทรัพยำกรสนับสนุนกำร
เรียนรู้ในแต่ละด้ำน เป็นตัวชี้วัดประเมินทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ในภำพรวม แต่ยังคงให้มีรำยกำร
ประเมินที่ครอบคลุมทุกด้ำน ลดกิจกรรม/โครงกำรที่ ไม่จ ำเป็นที่เป็นลักษณะของงำนประจ ำ เช่น กำรสอบ
ควำมรู้ และควรน ำมำเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพรอบสี่ของ สมศ. มำใช้ประกอบกำรพิจำรณำกำรก ำหนด
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี เช่น  กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงจ ำนวนครูและบุคลำกรสำยสนับสนุน
ที่ได้รับกำรพัฒนำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวนครูที่ปฏิบัติ ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพหรือกำรประเมิน
จรรยำบรรณวิชำชีพ กำรพัฒนำห้องเรียนคุณภำพหรือกำรประกวดห้องเรียน เป็นต้น  
 ๒. ในกรณีที่ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของแต่ละโครงกำร เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมำณ ควรระบุหน่วย
นับให้ชัดเจน ว่ำจะวัดประเด็นใด หรือวัดควำมส ำเร็จในขอบเขตใด เพ่ือมิให้ผู้ปฏิบัติสับสนในกำรจัดเก็บข้อมูล
และรำยงำนผลด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด เช่น  
  - ก ำหนดตัวชี้วัดของโครงกำรที่ ๑.๗ โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ นรจ. พรรค พศ. เหล่ำ พ. : 
ร้อยละค่ำเฉลี่ยคะแนน ALCPT หลังกำรอบรม มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนน ALCPT ก่อนกำรอบรม ≥ ๕ และ
รำยงำนผลว่ำ : คะแนนเฉลี่ยหลังกำรอบรม มำกกว่ำค่ำเฉลี่ยของคะแนน ALCPT ก่อนกำรอบรม = ๓.๓๘    
ซึ่งไม่ชัดเจนว่ำ “ร้อยละค่ำเฉลี่ย” หมำยถึง จ ำนวนผู้เรียน หรือจ ำนวนคะแนนผลกำรสอบใด (ได้ปรับแก้ไข   
ให้ใหม่เป็น คะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ ALCPT หลังกำรอบรม สูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ ALCPT ก่อนกำร
อบรม ≥ ร้อยละ ๕ ของคะแนนคะแนนเฉลี่ยผลกำรสอบ ALCPT ก่อนกำรอบรม) 
    - ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรที่ ๑.๕ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำเอกสำร
ประกอบกำรสอนหลักสูตร ปวส.วฉ. : จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เข้ำร่วมโครงกำร > ร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวน
ครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมดแต่รำยงำนว่ำ มีครู/อำจำรย์ประจ ำที่เข้ำร่วมโครงกำร ๓๐ นำย จำกจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำที่ก ำหนด ๓๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งควำมหมำยของ “จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ
ทั้งหมด” (๓๒ นำย) กับ “จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่ก ำหนด” (๓๐ นำย) มีควำมหมำยแตกต่ำงกัน 
 - ก ำหนดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำรที่ ๙.๙ โครงกำรโรงเรียนนำวิกเวชกิจเสริมสร้ำงนักเรียน
ให้มีภำวะผู้น ำ : จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร ≥ ร้อยละ ๙๐ ของจ ำนวนนักเรียนทั้งหมด แต่รำยงำนว่ำ    



๑๖๐ 
 

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 นอกเหนือจำก
ใบปะหน้ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่มี เช่น ต้นฉบับแบบประเมินต่ำง ๆ ผลกำรทดสอบภำษำอังกฤษ 
แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี  (มีแต่ปก) และหลักฐำนประกอบกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแต่ละ
โครงกำร เป็นต้น 
 ๔. ควรน ำโปรแกรมสำรสนเทศงำนกำรศึกษำ (eqanavy) ที่ ยศ.ทร.พัฒนำขึ้นจำกควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำต่ำง ๆ และจัดอบรมกำรใช้ โปรมแกรมฯ ให้เมื่อ ส.ค.๕๘ มำใช้ในกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลครู ฐำนข้อมูล
นักเรียน และฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อเอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 
รร.นวก.ฯ 
 ๕. ควรจัดหำอุปกรณ์เก็บส ำรองข้อมูลแบบเครือข่ำย (NAS : Network Attached Storage) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่สำมำรถส่งไฟล์ แชร์ไฟล์ หรือส ำรองไฟล์ได้ในระบบอินทรำเน็ต โดยสำมำรถเปิดได้  ๒๔ ชั่วโมง และ
ควรส ำรองข้อมูล (Backup) อย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือป้องกันข้อมูลสูญหำย และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรแชร์
ข้อมูล 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. ควรเผยแพร่แผนกำรสอน (โดยเฉพำะแผนกำรสอนหลักสูตรใหม่ที่ได้จัดท ำไว้แล้ว) ไว้ในเว็บไซต์  
รร.นวก.ฯ เพื่อประโยชน์ในกำรค้นคว้ำและอ้ำงอิงของ นรจ. ครู และผู้ที่สนใจ 
  ๒. ควรเพ่ิมกำรประเมินห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้กำรประเมินผลกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ครอบคลุม
ทุกด้ำน รวมทั้งประเมินห้องสมุด รร.นวก.ฯ ในปีกำรศึกษำต่อไปด้วย 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ควรมีรูปภำพกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำน/กิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำ ประกอบใน
แฟ้มเอกสำรอ้ำงอิงของมำตรฐำนที่ ๖ฯ โดยระบุ วัน เดือน ปี สถำนที่ของกิจกรรมนั้น ๆ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
 ควรตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลในเอกสำรอ้ำงอิงให้สอดคล้องกับข้อมูลใน SAR 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี  
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ควรกระตุ้นให้ครู/อำจำรย์ประจ ำ มีแรงจูงใจในกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย ให้มี
จ ำนวนมำกขึ้น เพ่ือกำรน ำไปตีพิมพ์/เผยแพร่และใช้ประโยชน์ (ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำชิ้นงำน      
โดยหมุนเวียนให้ทั่วถึง) 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       เนื่องจำกห้องคอมพิวเตอร์ของ รร.นวก.ฯ มีสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกและศักยภำพเพียงพอที่จะพัฒนำไปสู่
ห้องเรียนอัจฉริยะ ควรขอรับกำรสนับสนุน พร. จัดหำโปรแกรมส ำเร็จรูปส ำหรับจัดกำรห้องเรียน (Classroom 
Management) เพ่ือติดตั้งส ำหรับปรับให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกำรเรียนรู้ของผู้ เรียน 
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ส่งผลให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
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