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ค าน า 
 

 คณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของ ทร. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ 
ประจ ำปี งป.๕๙ ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ ระหว่ำง ๑๒ - ๑๔  ม.ค.๕๙ ตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน ในคู่มือประกัน
คุณภำพกำรศึกษำส ำหรับสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำ
ที่สี่ ทีไ่ด้รับอนุมัติเมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๕ ซึ่งมจี ำนวน ๗ มำตรฐำน ๔๙ ตัวบ่งชี้ บัดนี้กำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยในฯ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว คณะท ำงำนฯ จึงได้จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพภำยใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รวมทั้งได้วิเครำะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ และข้อเสนอแนะเพ่ือกำร
พัฒนำ ส ำหรับให้  รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้ใช้ เป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำสถำนศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งรักษำมำตรฐำนกำรศึกษำและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ให้มีควำมยั่งยืนต่อไป 
 

 กำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ครั้งนี้ ได้รับควำมร่วมมือ   
เป็นอย่ำงดีจำกคณะผู้บริหำร ครู/ผู้ช่วยครู และผู้ปฏิบัติงำนทุกระดับ จึงขอขอบคุณมำ ณ โอกำสนี้ และ  
หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้บริหำร ครูผู้สอน บุคลำกร และหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

 

                                         พล.ร.ท. 
                                                       (พิเชฐ  ตำนะเศรษฐ) 
                                  ประธำนอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำ 

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

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.   
(ในระหว่ำง ๑๒ - ๑๔ ม.ค.๕๙) 

คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ ประจ าปี งป.๕๙   

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

๒. น.อ. ………………………………………........................ รองหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ 
     (มำนิต    โกสีย์) 
๓. น.อ.หญิง ..……………………………......….................  คณะท ำงำนฯ 
     (ชมภู   พัฒนพงษ์) 
๔. น.อ. ……….......…….....………....……......................  คณะท ำงำนฯ 
     (อิศรพันธุ์   สำยโสภำ) 
๕. น.อ.หญิง ............................................................  คณะท ำงำนฯ 
     (จิรำวรรณ   ธีรพงษ์พิศุทธ์) 
๖. น.ท. …………….........…………………….................... คณะท ำงำนฯ 

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

         (ฐำนุพงศ์   ชิ้นอร่ำมรุ่งเรือง) 
๘. น.ท.หญิง …………….........…………………….............  คณะท ำงำนฯ/เลขำนุกำร 

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

 ๑๐. น.ต.หญิง ..…........……………………………..….......... คณะท ำงำนฯ 
     (อรณัฐ   โพธิ์ตำด) 

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

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

ผู้บริหารโรงเรียน 
 

 น.อ. ………………………………………........................ ผบ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.   
     (วิรัตน์   สมจิตร) 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร   
 โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ (รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.) เป็นสถำนศึกษำของ 
กองทัพเรือ (ทร.) เป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมยุทธศึกษำทหำรเรือ (ยศ.ทร.) มีประวัติควำมเป็นมำ          
สืบเนื่องมำจำกกรณีพิพำทระหว่ำงไทยกับฝรั่งเศส เมื่อ ๑๓ ก.ค.๒๔๓๖ (ร.ศ.๑๑๒) ประเทศไทยถูก   
กองเรือฝรั่งเศสรุกรำน ท ำให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนให้แก่ฝรั่งเศสเป็นจ ำนวนมำก ทำงรำชกำร     
จึงเห็นควำมจ ำเป็นในกิจกำรทหำรเรือมำกขึ้น  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรฝึกอบรมนำยทหำรชั้นประทวนให้มี 
ควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็นจ่ำที่ดี  สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ตำมเรือและกรมกองต่ำง ๆ ได้ ดังนั้นในปี   
พ.ศ.๒๔๓๘ (ร.ศ.๑๑๔) จึงตั้งโรงเรียนนำยสิบทหำรเรือขึ้น โดยคัดเลือกนักเรียนจำกบุตรข้ำรำชกำร
ทหำรเรือที่มีควำมประพฤติดีเข้ำเป็นนักเรียน ต่อมำกรมทหำรเรือด ำริที่จะให้จ่ำและพลทหำรได้รับ
กำรศึกษำที่สูงขึ้นตำมกำลสมัย จึงให้ยุบโรงเรียนนำยสิบทหำรเรื อ แล้วตั้งโรงเรียนจ่ำขึ้นแทน 
ประกอบด้วย โรงเรียนจ่ำอำวุธ  โรงเรียนจ่ำตอร์ปิโด  โรงเรียนจ่ำช่ำงกล  โรงเรียนพลทหำรเรือกรุงเทพ  
โรงเรียนพลทหำรช่ำง และโรงเรียนพันจ่ำทหำรเรือ  

 ครั้นต่อมำเมื่อ ๒๙ มี.ค.๒๔๖๑ กระทรวงทหำรเรือได้ออกข้อบังคับทหำร ว่ำด้วยกำรศึกษำ
และสถำนที่ศึกษำใหม่ โดยรับพลทหำรเกณฑ์ใหม่เข้ำเรียน และได้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นตำมสถำนที่ต่ำง ๆ คือ  
 ๑.  กองโรงเรียนพลทหำรเรือตำมจังหวัดชำยทะเล ๖ แห่ง ขึ้นตรงกับกรมทหำรเรือชำยทะเล 
ได้แก่ กองโรงเรียนพลทหำรเรือที่ ๑ (สมุทรสงครำม) กองโรงเรียนพลทหำรเรือที่ ๒ (สมุทรสำคร)     
กองโรงเรียนพลทหำรเรือที่  ๓ (พระประแดง) กองโรงเรียนพลทหำรเรือที่  ๔ (สมุทรปรำกำร)          
กองโรงเรียนพลทหำรเรือที่ ๕ (บำงพระ จว.ชลบุรี) และกองโรงเรียนพลทหำรเรือที่ ๖ (บ้ำนเพ        
จว.ระยอง)   
 ๒.  โรงเรียนจ่ำทหำรเรือ (ตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บ) ขึ้นตรงกับ ยศ.ทร.  
 ๓.  โรงเรียนจ่ำปืน  ขึ้นตรงกับกรมสรรพำวุธทหำรเรือ 
 ๔.  โรงเรียนจ่ำตอร์ปิโดและทุ่นระเบิด  ขึ้นตรงกับกรมสรรพำวุธทหำรเรือ 
 ๕.  โรงเรียนจ่ำประดำน้ ำ  ขึ้นตรงกับกรมสรรพำวุธทหำรเรือ 
 ๖.  โรงเรียนจ่ำกลจักร  ขึ้นตรงกับกรมยุทธโยธำทหำรเรือ 
 ๗.  โรงเรียนจ่ำอำณัติสัญญำณ  ขึ้นตรงกับกรมเสนำธิกำรทหำรเรือ 
 ส ำหรับทหำรเกณฑ์ที่ส่งไปศึกษำตำมโรงเรียนจ่ำต่ำง ๆ นั้น ต่อไปให้เรียกว่ำ “นักเรียนจ่ำ” 
และนักเรียนจ่ำ (นรจ.) ผู้สอบไล่ได้รับประกำศนียบัตรให้เรียกว่ำ “จ่ำส ำรอง” ต่อมำได้มีกำรรวม ยุบเลิก 
และเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจ่ำทหำรเรืออีกหลำยครั้ง จนกระทั่ง ๓๐ มี.ค.๒๔๖๙ มีค ำสั่งกระทรวง
ทหำรเรือ ที่ ๕๓๙/๒๑๐๘๒ ให้รวมกำรโรงเรียนต่ำง ๆ เข้ำด้วยกันเป็นโรงเรียนเดียว เป็น “กองโรงเรียน
จ่ำส ำรอง” และเมื่อ ๒๙ เม.ย.๒๔๗๒ ได้มีค ำสั่งกระทรวงทหำรเรือ ที่ ๓๘/๐๑๒๕๘ ให้เปลี่ยนชื่อจำก 
“กองโรงเรียนจ่ำส ำรอง” มำเป็น “กองโรงเรียนชุมพลทหำรเรือ” เพ่ือให้เหมำะสมกับหน้ำที่ โดยถือว่ำ 
๒๙ เม.ย.๒๔๗๒ นี้ เป็นวันก่อตั้ง รร.ชุมพลฯ อย่ำงเป็นทำงกำร ซึ่งมีที่ ตั้งอยู่ที่ป้อมเสือซ่อนเล็บ          
จว.สมุทรปรำกำร โดยมีผู้บังคับกำรโรงเรียนท่ำนแรก คือ นำวำโทหลวงสวัสดิ์นำวำณิก  

 ครั้นต่อมำ ทร. ได้มีค ำสั่ง ทร. ที่ ๒๐/๒๔๙๕ ลง ๒๐ ม.ค.๒๔๙๕ ให้ย้ำยสับเปลี่ยนกอง
โรงเรียนชุมพลทหำรเรือ จำก จว.สมุทรปรำกำร มำตั้งที่โรงเรียนนำยเรือเกล็ดแก้ว อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี และ
ให้ย้ำยโรงเรียนนำยเรือ ไปตั้งที่กองโรงเรียนชุมพลทหำรเรือ จว.สมุทรปรำกำร แทน ใน ๓๐ ม.ค.๒๔๙๕ (ร.ศ.
๑๗๑) 
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เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมแก่กำรศึกษำของนักเรียนนำยเรือยิ่งขึ้น ดังนั้นบริเวณเกล็ดแก้ว จึงเป็นที่ตั้งของ 
รร.ชุมพลฯ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมำ และขึ้นตรงอยู่ในควำมบังคับบัญชำของ ยศ.ทร. นับถึงปัจจุบัน  

 รร.ชุมพลฯ จัดเป็นสถำนศึกษำเฉพำะทำง มีหลักในกำรจัดระบบ โครงสร้ำง และกระบวนกำร
จัดกำรศึกษำตำมที่กองทัพเรืออนุมัติ ภำยใต้กำรควบคุมและเห็นชอบของ ยศ.ทร. ด ำเนินกำรโดย
คัดเลือกบุคคลพลเรือนที่ส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยของกระทรวงศึกษำธิกำร หรือ
เทียบเท่ำ และมีคุณสมบัติตำมที่ระบุไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลำโหม เข้ำรับกำรศึกษำในหลักสูตร นรจ.
ระยะเวลำ ๒ ปี  โดยในระหว่ำงกำรศึกษำจะด ำเนินกำรในลักษณะนักเรียนประจ ำ และจัดสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำง ๆ ให้เหมำะสมต่อกำรศึกษำ ได้แก่ อำหำรตำมหลักโภชนำกำรครบ ๓ มื้อ อำคำรที่พัก 
เครื่องแต่งกำยนักเรียนทหำร อุปกรณ์ ต ำรำเรียน สื่อกำรเรียนกำรสอน อุปกรณ์สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
สำธำรณูปโภค และสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม ยำนพำหนะรับส่ง  กำรรักษำพยำบำล และกำรรักษำควำม
ปลอดภัย เป็นต้น  ส ำหรับด้ำนกำรเรียนกำรสอน ก ำหนดให้ศึกษำในด้ำนวิชำกำร และเน้นด้ำนวิชำชีพ
ทหำรเรือเป็นหลัก รวมถึงกำรปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล โดยจัดให้มีกำรฝึกสถำนกำรณ์ในภูมิประเทศ 
และกำรฝึกใช้ยุทโธปกรณ์จริง ประกอบกำรฝึกทำงใช้กำรในทะเล และกำรฝึกปฏิบัติทำงภำคพ้ืน เช่น 
กำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล กำรฝึกภำคสนำม กำรฝึกปฏิบัติงำนตำมพรรค-เหล่ำ กำรฝึกยิง
อำวุธ กำรฝึกลักษณะท่ำทำงทหำรและภำวะผู้น ำ กำรฝึกด ำน้ ำขั้นพ้ืนฐำน กำรฝึกหมู่รบ ตลอดจนกำร
เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ และได้รับกำรประกันว่ำ นรจ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ จะได้รับกำร
บรรจุให้เข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำของ ทร. ทุกนำย พร้อมรับเงินเดือนตำมอัตรำ
ทีก่ ำหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลำโหม  

รร.ชุมพลฯ จัดหลักสูตร นรจ. ๒ ปี โดยให้กำรศึกษำเฉพำะพรรคนำวิน (นว.) และพรรคกลิน 
(กล.) ต่อมำในปีกำรศึกษำ ๒๕๔๔  ทร. จึงได้ก ำหนดให้มีกำรจัดกำรศึกษำแบบรวมกำรส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ 
ขึ้นใหม่  โดยให้ รร.ชุมพลฯ จัดกำรศึกษำให้ครบทุกพรรค-เหล่ำ คือ พรรคนำวิน (นว.) พรรคนำวิกโยธิน 
(นย.) พรรคกลิน (กล.) และพรรคพิเศษ (พศ.) ยกเว้นเหล่ำแพทย์  และเมื่อเรียนจบชั้นปีที่  ๑ แล้ว         
จึงแยกไปศึกษำต่อในชั้นปีที่  ๒ ตำมสำขำวิชำเฉพำะในโรงเรียนจ่ำต้นสังกัดของแต่ละพรรคเหล่ำ          
ส่วน นรจ. พรรค นว. เหล่ำทหำรสำมัญ พรรค นว. เหล่ำทหำรกำรปืน  พรรค นว. เหล่ำทหำรสรรพำวุธ 
พรรค นว. เหล่ำทหำรสำรวัตร  พรรค กล. และพรรค พศ. เหล่ำทหำรกำรเงิน ยังคงศึกษำต่อที่ รร.ชุมพลฯ 
จนครบตำมหลักสูตร 

ปัจจุบันในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.ชุมพลฯ มีจ ำนวนบุคลำกร รวมทั้งสิ้น ๖๗๑ นำย แยกเป็น
นำยทหำรสัญญำบัตร ๑๗๒ นำย นำยทหำรประทวน ๒๖๒ นำย ทหำรกองประจ ำกำร ๑๕๘ นำย 
ลูกจ้ำงประจ ำ ๕๕ คน และพนักงำนรำชกำร ๒๔ คน ในจ ำนวนนี้ มีครู/ผู้ช่วยครู รวมอยู่ด้วย ๑๔๘ นำย 
ส่วน นรจ. มีจ ำนวน ๑,๐๘๐ นำย จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมำณ ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น 
๓๕๑,๑๕๔,๖๐๘.๑๕ บำท และมีงบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำท้ังหมด ๑๒๕,๙๓๐,๒๖๔.๐๓ บำท   
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สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน  

มำตรฐำน น้ ำหนัก ผลประเมินปี ๒๕๕๖ ผลประเมินปี ๒๕๕๗ 
คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน คะแนนเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 

๑  คุณภำพผูส ำเร็จกำรศึกษำ ๔๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๕.๐๐ ดีมำก 
๒  นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ๑๐ ๕.๐๐ ดีมำก ๕.๐๐ ดีมำก 
๓  กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ ๒๐ ๔.๘๐ ดีมำก ๔.๘๐ ดีมำก 
๔  กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน ๔๐ ๔.๙๓ ดีมำก ๔.๗๔ ดีมำก 
๕  กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน ๔๕ ๔.๘๗ ดีมำก ๕.๐๐ 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 ๔.๙๓ ดีมาก ๔.๙๓ ดีมำก 
 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ๑๐ ๔.๐๐ ดี ๔.๕๐ ดี 
 ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม ๑๐ ๔.๐๐ ดี ๔.๐๐ ดี 
 ผลการประเมินระดับสถาบัน ๒๑๕ ๔.๘๕ ดีมาก ๔.๘๖ ดีมาก 

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน 
จุดเด่น  
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๑  
 ๑. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำอยู่ ใน เกณฑ์ดี  - ดีมำก ทุกด้ำน ได้แก ่           
ด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ ด้ำนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ด้ำนควำมประพฤติและคุณลักษณะ    
ทำงทหำร  
 ๒. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณภำพทั้งด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำร เป็นที่
ยอมรับของหน่วยรับบรรจุ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๒ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๓ 
 ๑. ครู และบุคลำกร มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก  
 ๒. โครงกำรอบรมกีฬำแก่เยำวชน และโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเยำวชน เป็นโครงกำรที่เป็น
ประโยชน์แก่เยำวชนได้อย่ำงแท้จริง เป็นที่ยอมรับและได้กำรยกย่องจำกหน่วยงำนภำยนอก 

จุดเด่นของมาตรฐานที  ๔ 
 ๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมมุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ   
ไดม้ำตรฐำนสำกล 
 ๒. มีกำรจัดท ำทั้งแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี รวมทั้งมีกำรก ำหนด 
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยครบถ้วนทุกโครงกำร 
 ๓. มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  ๒๕๕๗ 
พร้อมจัดเก็บหลักฐำนอ้ำงอิงได้ครบถ้วนทุกโครงกำร  
 ๔. โครงกำรส่วนใหญ่ ด ำเนินกำรได้ครบวงจร PDCA  
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 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๕ 
 ๑. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
 ๒. มีกำรพัฒนำห้องฝึกภำษำให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และมีกำรจัดท ำ  
ห้องพักผ่อนอัจฉริยะ (Smart Living Room) 
 ๓. มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้ำน 
 ๔. มีกำรพัฒนำผู้เรียนโดยกำรจัดหำแท๊ปเล็ต ไว้ให้ผู้เรียนได้น ำไปใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูล
เกี่ยวกับกำรเรียนครอบคลุมทุกด้ำน ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๖ 
 ๑. มีกิจกรรมกำรฝึกวิชำทำงทหำรตำมตำรำง/แผนกำรฝึกที่มีควำมสมบูรณ์ ละเอียด ครบถ้วน
รวมถึงเป็นกิจกรรมท่ีหลำกหลำยตอบสนองต่อวิชำชีพทหำรเรือ 

๒. มีผู้เรียนที่ได้รับกำรประเมินคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำกทุกนำยในปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗  ซึ่งเป็นกำรพัฒนำที่ดีขึ้นอย่ำงมำกต่อเนื่องจำก ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที  ๗ 
 มีกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในที่เป็นระบบ โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ กำรจัดเก็บ
ข้อมูล รวมถึงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นประจ ำทุกเดือน 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  (ทั้งสองโครงกำร) เป็นโครงกำรที่ฝึกให้ นรจ. มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และทักษะ เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมสำขำอำชีพ แสดงควำมเป็นตัวตน
และสมรรถนะวิชำชีพของ นรจ. ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของหน่วยต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ทร. 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 
จุดที ควรพัฒนา 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๑ 
 ไม่มี  
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๒ 
 ไม่มี 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๓ 
 ไม่มี 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๔  
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ได้น้อยกว่ำจ ำนวนครั้งที่ก ำหนด และห้วงเวลำกำร
ประชุมเกินวงรอบปีกำรศึกษำ 
 ๒. ไม่มีกำรสรุปรำยชื่อและจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีแต่เพียง
กำรรำยงำนกำรอบรมศีลธรรมของอนุศำสนำจำรย์ ที่ระบุเฉพำะจ ำนวนข้ำรำชกำรที่เข้ำรับกำรอบรม 
 ๓. ข้อมูลในฐำนข้อมูลครู ฐำนข้อมูลก ำลังพล ยังไม่เป็นปัจจุบัน (เป็นข้อมูลเก่ำและสถำนภำพไม่
ตรงกับควำมเป็นจริง) และไม่ระบุว่ำเป็นข้อมูลของปีกำรศึกษำใด  
        ๔. ในเว็บไซต์ รร.ชุมพลฯ ไม่พบรูปแบบกำรประเมินออนไลน์ตำมที่ระบุใน SAR 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๕ 
 ไม่มีกำรจัดท ำแผนกำรสอนเป็นรูปเล่ม  
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 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๖ 
 ไม่มี 
 จุดที ควรพัฒนาของมาตรฐานที  ๗ 
 ไม่มี 
 จุดที ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

  จุดที ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๑  
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๒ 
 ๑. เพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอกรอบสี่  ควรให้ครู/ผช.ครูประจ ำ จัดท ำผลงำนนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ หรืองำนวิจัย ให้ครอบคลุมกระบวนกำรวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้  
  ๑.๑ มีกำรระบุปัญหำ หรือที่มำ  
  ๑.๒ มีเป้ำหมำย 
  ๑.๓ มีกำรด ำเนินงำน  
  ๑.๔ มีกำรเก็บและบันทึกข้อมูล  
  ๑.๕ มีกำรวิเครำะห์ และสรุปผลควำมรู้ที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 
 ๒. ควรจัดท ำรำยละเอียดของผลงำนในแต่ละปีกำรศึกษำ ประกอบด้วย ชื่อผลงำน ชื่อเจ้ำของ
ผลงำน วัน เดือน ปี ที่จัดท ำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรจัดท ำโดยย่อ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และรำงวัล  
ที่ได้รับ (ถ้ำมี) ติดไว้กับผลงำนแต่ละชิ้นในห้องนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้สนใจทรำบรำยละเอียดของผลงำน 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๓ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๔  
 ๑. ควรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และด ำเนินกำรให้อยู่
ภำยในวงรอบปีกำรศึกษำ  
 ๒. ในแบบกรอกข้อมูลกำรพัฒนำครู/อำจำรย์ประจ ำ ควรระบุเพ่ิมสถำนที่ในกำรพัฒนำครู/
อำจำรย์ รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมถึงครูปกครองด้วย  
 ๓. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่  
            - ควรจัดท ำตำรำงสรุปผลรำยชื่อและจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
และด้ำนอ่ืน ๆ พร้อมจ ำนวน ชม.ที่ได้รับกำรพัฒนำ เช่นเดียวกับกำรพัฒนำของครู ทั้งนี้จะไม่นับกำรฟัง
บทควำมศีลธรรมและวัฒนธรรมในแถววันพฤหัสบดี  (ในกรณีที่ใช้ผลกำรอบรมศีลธรรมประจ ำเดือน  
ควรให้ กพ.ฯ พิมพ์รำยชื่อข้ำรำชกำรทั้งหมดในรูปของตำรำงอบรมทั้ง ๑๒ เดือน ในใบเดียวกัน แยกตำม
กอง/แผนก/แบ่งชุด ส ำหรับให้อนุศำสนำจำรย์ใช้เก็บข้อมูล) 
  - วำงแผนพัฒนำครู/ ผช.ครปูระจ ำให้ได้จ ำนวน ๓๐ ชม./ปี/คน 
  - วำงแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ให้ได้จ ำนวน ๑๐ ชม./ปี/คน 
  - เพ่ิมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ให้ครอบคลุมตำมตัวบ่งชี้รอบสี่ (ก ำกับ 
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ติดตำมกำรด ำเนินงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมแผนที่ก ำหนด จัดประชุมอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง กรรมกำร
เข้ำร่วมประชุม คนละไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของจ ำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งหมด ให้ควำมเห็นชอบ      
อัตลักษณ์ของผู้เรียน เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ มำตรกำรส่งเสริม พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร  
  - บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง : แต่งตั้งคณะกรรมกำร ก ำหนดวัตถุปะสงค์ ระบุ/วิเครำะห์
ประเด็นควำมเสี่ยง ประเมินและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง 
(ก ำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำย) ก ำหนดมำตรกำรควบคุม/ลดควำมเสี่ยง ก ำกับติดตำม ประเมินผล และ
รำยงำนผล 
  - กำรเสนอขออนุมัติและรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรในแต่ละครั้ง  (ควรแนบรำยชื่อและ
จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกครั้ง เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนประกอบเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 ๔.  ควรป้อนข้อมูลในฐำนข้อมูลครู ข้อมูลก ำลังพล ข้อมูล นรจ. ให้ครบถ้วน สมบูรณ์  และ      
เป็นปัจจุบัน และจัดระบบหมวดหมู่ตำมปีกำรศึกษำ 
 ๕. ในกรณีที่มีกำรประเมินออนไลน์ ควรน ำเสนอรูปแบบกำรประเมินออนไลน์ไว้ในเว็บไซต์   
พร้อมแนบเอกสำรตัวอย่ำงแบบประเมินไว้อ้ำงอิงด้วย 
 ๖. ควรน ำโปรแกรมสำรสนเทศงำนกำรศึกษำ (eqanavy) ที ่ยศ.ทร. พัฒนำขึ้นจำกควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำต่ำง ๆ และได้จัดอบรมกำรใช้โปรมแกรมฯ ให้เมื่อ ส.ค.๕๘ ที่ผ่ำนมำ มำใช้ในกำรจัดเก็บ
ฐำนข้อมูลครู ฐำนข้อมูลนักเรียน ฐำนข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุน และฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เพ่ือเอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ชุมพลฯ 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๕ 
 ๑. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ควรมีเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติม เช่น หนังสือเชิญ
ประชุม พร้อมระบุวำระ ประเด็นหัวข้อที่จะประชุมหรือพิจำรณำ 
 ๒. ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ควรระบุว่ำ คณะกรรมกำรท่ำนใด      
ที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม พร้อมระบุสำเหตุ เช่น เนื่องจำกติดรำชกำร  
     ๓. ควรจัดเก็บแผนกำรสอนทั้งในรูปแบบเอกสำรและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (สแกนอยู่ในรูปไฟล์ PDF)    
โดยให้ผ่ำนควำมเห็นชอบของ หก.กศษ.ฯ/หน.ชุดวิชำ 
    ๔. แผนกำรสอนที่ได้รับกำรตรวจสอบอนุมัติแล้ว ควรมีกำรรวบรวมเผยแพร่ไว้ในแฟ้มเอกสำร 
ฐำนข้อมูลสถำบัน หรือเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 
 ๕. ในกำรปรับปรุงแผนกำรสอน ควรระบุเหตุผลในกำรปรับแผนกำรสอนวิชำนั้น ๆ เช่น       
จำกคะแนนประเมินวิชำ สรุปผลกำรบันทึกกำรสอนของครู ข้อแนะน ำนโยบำยของผู้บังคับบัญชำ 
ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือที่ทำงสถำนศึกษำจะได้ทรำบจ ำนวนวิชำที่จะต้อง
ด ำเนินกำรปรับแผนกำรสอน ตำมควำมเร่งด่วน และเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น 
 ๖. ควรปรับปรุงกำรจัดเก็บข้อมูลที่แสดงผลกำรประเมินกำรสอนของครู/ผช.ครู โดยจัดเก็บประวัติ
ผลกำรประเมิน ระบุจ ำนวนผู้ประเมิน วันที่ สรุปผลกำรประเมิน ตลอดจนมีกระบวนกำรแจ้งผลกำรประเมิน
ดังกล่ำว ไปยังผู้บังคับบัญชำและผู้ถูกประเมินให้รับทรำบ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป 
 ๗. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลครูที่มีองค์ประกอบให้ครบถ้วน เช่น รูปถ่ำย ข้อมูลส่วนตัว วุฒิกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน รำยละเอียดของกำรศึกษำอบรมเพ่ิมเติม (หลักสูตร สถำนที ่จ ำนวนชั่วโมง) ผลงำน 
ทำงวิชำกำร (ระบุระดับกำรน ำไปใช้ประโยชน์) วิชำที่สอน ผลคะแนนกำรประเมินครูรำยวิชำ เพ่ือให้
ผู้บริหำรสถำนศึกษำ สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจวำงแผนในกำรก ำหนดหรือคัดเลือกครูผู้สอน 
ตลอดจนจัดท ำแผนพัฒนำอบรมครูผู้สอน เป็นต้น 
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 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๖ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของมาตรฐานที  ๗ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ควรปรับเปลี่ยนโครงกำรรักษ์ชำยหำดให้เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับบริบทและเหมำะสมกับ
ศักยภำพของสถำนศึกษำ 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ๑. ควรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และด ำเนินกำรให้อยู่
ภำยในวงรอบปีกำรศึกษำ 
 ๒. ควรน ำโปรแกรมสำรสนเทศงำนกำรศึกษำ (eqanavy) ที ่ยศ.ทร. พัฒนำขึ้นจำกควำมต้องกำร
ของสถำนศึกษำต่ำง ๆ และได้จัดอบรมกำรใช้โปรมแกรมฯ ให้เมื่อ ส.ค.๕๘ ที่ผ่ำนมำ มำใช้ในกำรจัดเก็บ
ฐำนข้อมูลครู ฐำนข้อมูลนักเรียน ฐำนข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุน และฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เพ่ือเอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ชุมพลฯ 
  

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


