
๑๒ 

ส่วนที่ ๓ 
การติดตามข้อเสนอแนะของ 

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

 จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาของ ทร. ระดับต  ากว่าปริญญา ประจ าปี งป.๕๙ เมื อ ๑๒ - ๑๔ ม.ค.๕๙ พบว่า รร.ชุมพลฯ ได้มี
การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินที ผ่านมาในรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) จากรายงานผลประเมินคุณภาพภายในของ ยศ.ทร. ของกองทัพ และจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกจาก สมศ. ในรอบที ผ่านมา ดังนี้ 

ตารางการติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน 
กรณีที ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- กศษ.ฯ น าข้อเสนอแนะจากหน่วยผู้ใช้ที มี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา มาเป็นข้อมลูในการ
ปรับปรุงหลักสูตรในโอกาสต่อไป 

   ข้อเสนอแนะจากหนว่ย
ผู้ใช้ที มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา เช่น กร. 
ขอให้ นรจ. เน้นเรื องการ
ปฏิบัติงานจริงในเรือ 
ความปลอดภัย สอ.รฝ. 
ขอให้เสริมความรูเ้รื อง
ระเบียบการรักษา     
อมภณัฑ ์เสริมความรู้วิชา
ข้อบังคับสรรพาวุธ  
เป็นตน้ แนวทางการ
ปรับปรุงในการฝึก
เตรียมความพร้อมปีหน้า 
ซึ งแผนกเตรียมการฯ  
ได้ปรับชั วโมงให้
เหมาะสมในแตล่ะวิชา 
วิชาที น้อยไปอาจต้อง
เพิ มชั วโมงให้มากขึ้น 
รายละเอียดตามรายงาน
การประชุมกรรมการ
หลักสูตร ครั้งที  ๑/๒๕๕๘  
ลง ๘ เม.ย.๕๘ 

 

 
 

 

 
 



๑๓ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน 
กรณีที ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๕๗) 

     

๑. ควรจัดเก็บเอกสารอ้างอิงในมาตรฐานที  ๑ 
ให้เป็นหมวดหมู่ และควรท าดัชนีก ากับเอกสาร
ประกอบด้วย เพื อให้การสืบค้นง่ายขึ้น 

 
 

  มีการจัดเก็บเอกสาร 
อ้างอิงในมาตรฐานที  ๑ 
เป็นหมวดหมู่ มีดัชนี
ก ากับเอกสารทุกตัวบ่งช้ี 
พร้อมท้ังมีการจัดเก็บ
เอกสารอ้างอิง      
ของส่วนที  ๓ ท าให้ง่าย  
ต่อการสืบค้น 

 

๒. ควรพัฒนาการจัดท าข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพเพิ มข้ึนอย่างต่อเนื อง และจัดเก็บเป็น
คลังข้อสอบ 

   มีการพัฒนาการจดัท า
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยการจัดท าโครงการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื อง การทบทวน
ข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ ใน ๒๘ พ.ค.๕๘ 
มีผู้เข้าร่วมสมัมนาฯ 
จ านวน ๒๒๕ นาย 
ประกอบด้วย คร ู
ผู้สอนจาก รร.ชุมพลฯ 
และครผูู้สอน จากหน่วย
สายวิทยาการ  

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๓ - ๑๕ มิ.ย.๕๕) 

     

- ควรด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
หน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา โดยด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจผู้ส าเร็จการศึกษา  
แต่ละรุ่นในสมรรถนะด้านต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ตามจุดหมายของหลักสูตรและสอดคล้องกับ
เกณฑ์การประเมินของ สปท. ดังนี ้

   

๑. การสร้างเครื องมือที ใช้ในการเก็บข้อมูล
ให้สอดคล้องและครอบคลุมจุดหมายของ
หลักสตูรตามกระบวนการสร้าง และหา
คุณภาพของเครื องมือ ก่อนน าไปใช้เก็บ
ข้อมูลจากหน่วยงานที เกี ยวข้อง 

   มีการหาคณุภาพของ
เครื องมือที ใช้ ในการ
ประเมินค่าของ
แบบสอบถาม โดยมีค่า
ความเที ยง ๐.๙๔    
ซึ งเป็นไปตามเกณฑ์ 
(เกณฑ์ตั้งแต่ ๐.๘ ) 

 

 



๑๔ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน 
กรณีที ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรท าการเก็บ
ข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษาทุกคนอยา่งน้อย ๒ มติิ
(ผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน) และด าเนินการ
ติดตามเก็บแบบประเมินจากหน่วยงานที 
เกี ยวข้องในแต่ละปีให้ได้กลับคืนมาไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๖   
มีการเก็บข้อมลู
ผู้ส าเรจ็การศึกษา ๒ มติิ 
(ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ร่วมงาน) และไดร้ับ
กลับคืนมา คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๗๗  

 

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วย
ผู้ใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ควรน าเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื อพิจารณาก าหนดนโยบาย 
วางแผน และใหผู้้เกี ยวข้องทราบ เพื อน าผล
ไปปรับปรุงส่วนที เป็นจดุอ่อนและพัฒนา
ส่วนที เป็นจุดแข็งให้ดียิ งข้ึน 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ได้น าข้อเสนอแนะของ
ผู้บงัคับบัญชา ตาม
พรรคเหล่า มาพัฒนา
ปรับปรุงการเรียน  
การสอน เช่น จัดให้ 
นรจ.ชั้นปีที  ๒ ฝึก
ปฏิบัติงานตามหน่วย
สายวิทยาการและฝึก
วิชาชีพที โรงฝึก ตาม
สาขาวิชาชีพเพิ มเติม
มากขึ้น และส่งเสริม
ทักษะ ประสบการณ์
ทางวิชาชีพ ตามหน่วย
สายวิทยาการ ได้แก่ 
สอ.รฝ. กบร.กร. 
สห.ทร. และ สพ.ทร. 
ตามรายงาน        
การประชุมกรรมการ
หลักสูตร ครั้งที  ๑/๒๕๕๘ 
เมื อ ๘ เม.ย.๕๘ 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๘ - ๑๙ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรมีการประเมินผลก่อนเข้ารับการศึกษา
และระหว่างการศึกษา เพื อสามารถทราบ
ระดับความพร้อมของนักเรียน โดยเฉพาะที ยัง
ไม่ผ่านเกณฑ์ เพื อเตรียมการพัฒนานักเรียน
ในกลุ่มดังกล่าว (แนวทางเสริม ตบช.ที  ๑.๑ 
ของ สมศ.) 

   มีการสอบก่อนเรียน 
ในวิชาสามัญ ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์
เทคนิค วิชาภาษา 
อังกฤษ แต่วิชาชีพ 
ไมส่ามารถด าเนินการได้
เนื องจากผู้เรยีนไม่มี
พื้นฐานความรู้มาก่อน 
แต่ในระหว่างการศกึษา 
ได้มีการจัดการทดสอบ
ทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพ 

 



๑๕ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน 
กรณีที ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. ควรสร้างแบบสอบมาตรฐานวิชาชีพ ส่วนใหญ่
เป็นการวัดสติปัญญามากกว่าการวัดทักษะ  
ซึ งต้องใช้วิธีการวดัประเภทอื น ๆ  ที ดีกว่า 
(แนวทางเสริม ตบช.ที  ๑.๒ ของ สมศ.) 

   มีการสร้างแบบสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ เพื อ
การวัดทักษะ โดยการ
วัดจากการฝึกภาคปฏิบัติ
ในทะเล และการฝึก
ปฏิบัติตามสายวิทยาการ 

 

๓. การออกข้อสอบควรมีการออกตามหลัก
วิชาการ เช่น ความยากง่าย อ านาจจ าแนก 
หรือการใส่ตัวลวง ฯลฯ และควรแยกการวัด
ความรู้ สติปัญญากับทักษะออกจากกัน    
ควรจะมีวิธีใหม่ที มีประสิทธิผลกว่า  
(แนวทางเสริม ตบช.ที  ๑.๒ ของ สมศ.) 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ได้ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อสอบ ดัชนีค่า
อ านาจจ าแนกโดยวิธี
ค านวณจากตาราง 
จุง - เตห์ - ฟาง  
(Chung - The - Fan)  
และน าผลจากการ
วิเคราะหไ์ปปรับปรุง
ข้อสอบส าหรบัใช้ใน  
ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 

๔. ควรมีการแยกประเมินตามจุดเน้นที 
กองทัพเรือก าหนดด้วย จะท าให้สามารถ
พัฒนาได้ตรงจุดมากกว่า (แนวทางเสริม  
ตบช.ที  ๑.๒ ของ สมศ.) 

   มีการแยกประเมินตาม
จุดเน้นที กองทัพเรือ
ก าหนดไว้ ซึ งประกอบด้วย 
๕ ด้านใหญ่ ๆ คือ  
๑. ด้านมีความรู้ความ
เข้าใจและสามารถ
ปฏิบัติงานตามสาย
วิทยาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. ด้านการปรับเปลี ยน
พฤติกรรม จากพลเรือน
ให้เป็นทหาร มีสุขภาพ
แข็งแรง  
๓. มีความคิดรเิริ ม 
สร้างสรรค์ ใฝเ่รียนรู้ 
เพื อพัฒนาคุณภาพชีวิต
อยู่ร่วมในสังคมได้
อย่างมีความสุข  
๔. ด้านเป็นคนดี รู้จัก
เสียสละเพื อประโยชน์
ส่วนรวม  
๕. ด้านความรักชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

 



๑๖ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน 
กรณีที ยังไม่ได ้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๕. ควรพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางทหาร 
และการเสริมสร้างระเบียบวินัย การสร้าง 
อัตลักษณ์ให้มีความเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม  
(แนวทางเสริม ตบช.ที  ๒ ของ สมศ.) 

   มีการพัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานทางทหาร 
ตามแผนพัฒนา นรจ. 
๔ ขั้นตอน ได้แก ่
ขั้นที  ๑ ปรับพฤตกิรรม 
ขั้นที  ๒ การสรา้งจิต 
ส านึกความเป็นทหาร 
ขั้นที  ๓ การสรา้ง
ความภาคภูมิใจในการ
เป็นทหาร 
ขั้นที  ๔ การสรา้ง
อุดมการณ์ในการ 
รับราชการ 

 

๖. ควรพัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจ  
โดยการจัดท าแบบประเมินให้มี ความตรง 
ความเที ยง และความเป็นปรนัยมากขึ้น และ
การน าผลส ารวจมาใช้เพื อพัฒนาหลักสูตร 
เทคนคิการสอน หรือพัฒนาคุณลักษณะอื น ๆ 
ของนักเรียน เช่น การพัฒนาภาวะผู้น า ฯลฯ  
(แนวทางเสริม ตบช.ที  ๔ ของ สมศ.) 

   มีการพัฒนาแบบประเมิน
ความพึงพอใจที มี
ความเที ยงตรง โดยการ
ให้หน่วยผู้ใช้ประเมิน
ในรูปแบบของปรนัย 
และน าขอ้เสนอแนะ
มาพัฒนาหลกัสตูร 
พัฒนาเทคนคิการสอน 
ตามรายงานการประชุม
กรรมการหลักสูตร 
ครั้งที  ๑/๒๕๕๘   
เมื อ ๘ เม.ย.๕๘ 

 

๗. ควรประเมินต ารวจน้ าด้วยเพื อความ
ครอบคลุมผู้ใช้บริการ  
(แนวทางเสริม ตบช.ที  ๔ ของ สมศ.) 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
ได้ด าเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาและ
เพื อนร่วมงานของ 
สิบต ารวจตรีใหม่ 
ประเมินความพึงพอใจ 
โดยมีคา่เฉลี ย ดังนี ้
- สาขาพรรคนาวิน 
นว.ป.(ตร.รน.)  
ได้คะแนนเฉลี ย ๔.๑๘ 
- สาขาพรรค กล.   
(ตร.รน.) ได้คะแนน
เฉลี ย ๔.๓๙ 

 

รวม ๑๓ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ   
 



๑๗ 

 สรุป ในมาตรฐานที  ๑  มีข้อเสนอแนะทั้งหมด ๑๓ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑๒ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๑ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน   ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ   ๗.๖๙ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน   ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน 
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- กศษ.ฯ และคณะอนุกรรมการควบคุม
คุณภาพมาตรฐานที  ๒ฯ พิจารณาการเพิ ม
รางวัลในการสร้างแรงจูงใจให้กับครู/ผช.ครู 
ในการสร้างนวัตกรรม สิ งประดิษฐ ์และ
งานวิจัย  

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
โครงการสร้างแรงจูงใจฯ    
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้เงิน
รางวลัพร้อมใบประกาศ
เกียรติคณุ ให้แก่ คร/ู 
ผช.ครู ทุกท่านที จัดท า
ผลงาน ๑ ช้ิน/ผลงาน 
จ านวน ๕๐๐ บาท และ 
ครู/ผช.ครู ที จัดท า 
ผลงาน ๒ ช้ินงาน ขึ้นไป
จ านวน ๑,๕๐๐ บาท 
จากเดิมที ก าหนด
หลักเกณฑก์ารพิจารณา
ให้เงินรางวัลแก่คร/ู 
ผช.ครู ที มีจ านวนผลงานฯ 
อย่างน้อย ๒ ช้ินงาน 
จ านวน ๕๐๐ บาท 

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๕๗) 

     

- การน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
หรือแก้ไขแผนพัฒนานวัตกรรมและการสร้าง
องค์ความรู้ ควรอธิบายให้ชัดเจนวา่ มีการ
น าผลประเมินฯ มาพัฒนาปรับปรงุหรือ
แก้ไขอย่างไรบ้าง พร้อมจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานให้ครบถ้วน 

 
 

  มีการอธิบายอย่างชัดเจน 
ว่าน าผลการประเมิน
ไปพัฒนาปรับปรุงฯ 
อย่างไร โดยโครงการ
จัดท าผลงานนวตักรรม 
สิ งประดิษฐ์ งานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๘ ไดม้ีการปรับปรุง
ตัวช้ีวัด จ านวน ๑ 
ตัวช้ีวัด คือ จากร้อยละ
ของจ านวนนวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ์ และงาน
สร้างสรรค์ของผูเ้รียน  

 

 
 
 



๑๙ 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน 
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

    ต่อจ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๒ เป็นร้อยละ
ของจ านวนผลงานของ 
นรจ.ชั้นปีที  ๒ ที ได้
น าไปใช้ประโยชน์  
ต่อจ านวนผลงานของ 
นรจ.ชั้นปีที  ๒ ทั้งหมด 
ค่าเป้าหมาย ไม่น้อยกวา่
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๓ - ๑๕ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรจดันิทรรศการวิชาการ นวัตกรรม 
และสิ งประดิษฐ์ เพื อแสดงผลงานของ
ครูผูส้อน นรจ. และประกาศเกียรติยศ 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
มีการมอบรางวัลและ
ใบประกาศเกียรติคณุ
ให้แก ่ครู/ผช.ครู  
ที จัดท าผลงาน ดังนี้ 
รางวัล จ านวน 
๒,๐๐๐ บาท จ านวน 
๑ นาย รางวัล จ านวน 
๑,๕๐๐ บาท จ านวน 
๑ นาย และรางวัล 
จ านวน ๕๐๐ บาท 
จ านวน ๓๓ นาย รวม
เป็นเงิน รางวัลทั้งสิ้น 
๒๐,๐๐๐ บาท และปี
การศึกษา๒๕๕๖     
มีการจัดนิทรรศการ
แสดงผลงานนวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ์ และ
งานวิจัยของครูและ 
นรจ. ในงานราตรีสอง
สมอ เมื อ ๒๐ ธ.ค.๕๖ 

 

๒. ควรส่งเสริมให้ครผูู้สอนและนักเรียนไป
ร่วมงานนวัตกรรมและสิ งประดิษฐภ์ายนอก 
 

   มีการน าคณะครู 
จ านวน ๘ นาย และ 
นรจ. จ านวน ๑๔๘ นาย 
เข้าชมนิทรรศการ   
“การจัดการความรู้”
ภายใน กร. เมื อ 
 ๗ ส.ค.๕๗ ณ สโมสร
สัญญาบัตร กร. 

 



๒๐ 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน 
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

     และน าคณะครู 
จ านวน ๙ นาย และ 
นรจ. จ านวน ๓๕ นาย       
เข้าชมงาน “การแข่งขัน
การประกวดสดุยอด
นวัตกรรมอาชีวศึกษา 
ระดับอาชีวศึกษา   
จว.ชลบุรี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗” 
เมื อ ๒๕ พ.ย.๕๗      
ณ โดมเอนกประสงค์
วิทยาลัยเทคนิคสัตหบี 

 

๓. การรบัรองการใช้ประโยชน์ผลงานของ
ครูผูส้อน ต้องรับรองโดยหน่วยงานต้นสังกัด
ระดับกรมขึ้นไป 

   ผลงานของครู/ผช.ครู 
จ านวน ๓๘ ช้ิน/ผลงาน 
ได้รับการรับรอง    
การไปใช้ประโยชน์
จากหน่วยงานภายนอก  

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๘ - ๑๙ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรให้ความรู้เกี ยวกับการท าผลงาน
นวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจัย ให้แก่ครู
และผู้ช่วยครู เพื อใหส้ามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ ๆ  เป็นการพัฒนา 
การเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพเพิ มมากขึ้น 
(แนวทางเสริม ตบช.ที  ๕ ของ สมศ.) 

   มีการจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื อง การท าวิจัยในช้ัน
เรียน โดยการเชิญ
วิทยากรผู้ทรงคณุวุฒิ
จากหน่วยงานภายนอก 
มาให้ความรู้ แก่  
ครู /ผช.ครู จ านวน 
๔๕ นาย จัดการอบรมฯ 
จ านวน ๓ วัน คือ เมื อ 
๑๖ ก.ค., ๑๕ ส.ค. 
และ ๓ ก.ย.๕๗ ซึ งผู้
เข้ารับการอบรมฯ    
มีผลงานวิจัยในช้ันเรียน
จ านวน ๒๙ เรื อง 

 

 
 
 
 

 



๒๑ 

มาตรฐานที่ ๒ นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน 
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด ำเนิน 
กำรแล้ว 

อยู่ระหว่ำง
ด ำเนินกำร 

ยังไม่ได้
ด ำเนินกำร 

๒. ควรสร้างแรงจูงใจให้ครูและผู้ช่วยครู     
มีการพัฒนานวัตกรรม สิ งประดิษฐ์ งานวิจัย 
เพื อให้มีผลงานเพิ มมากข้ึน (ตบช.ที  ๕ ของ 
สมศ.) 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
โครงการสร้างแรงจูงใจฯ    
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาให้เงิน
รางวลัพร้อมใบประกาศ
เกียรติคณุ ให้แก่ คร/ู 
ผช.ครู ทุกท่านที จัดท า
ผลงาน ๑ ช้ิน/ผลงาน 
จ านวน ๕๐๐ บาท 
ครู/ผช.ครู ที จัดท า 
ผลงาน ๒ ช้ินงาน ขึ้นไป
จ านวน ๑,๕๐๐ บาท 
จากเดิมที ก าหนด
หลักเกณฑก์ารพิจารณา
ให้เงินรางวัลแก่คร/ู 
ผช.ครู ที มีจ านวนผลงานฯ  
อย่างน้อย ๒ ช้ินงาน 
จ านวน ๕๐๐ บาท 

 

๓. ควรส่งเสริมให้มีการน าผลงานวิจยัไปเผยแพร่
ในระดับกองทัพ หรือในระดับที สูงขึ้น(ตบช.
ที  ๕ ของ สมศ.) 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
มีการน าผลงานของครู/
ผช.ครู และ นรจ.
จ านวน ๙ ผลงาน     
ไปร่วมจัดนิทรรศการ 
ที วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
เมื อ ๙ ม.ค.๕๗ แต่ยัง
ไมส่ามารถน าไปเผยแพร่
ในระดับกองทัพได้ 
เนื องจากผลงาน
ส่วนมากใช้เพื อการ
พัฒนาการเรยีนการสอน
ของ รร.ชุมพลฯ 

 

๔. ควรยกระดับผลงานในด้านคุณค่าและ
ส่งเสริมให้มีการเผยแพรผ่ลงานนวัตกรรม 
สิ งประดิษฐ์ งานวิจัยสู่สาธารณชนให้เพิ ม
มากขึ้นเพื อจะได้มีการน าไปใช้ประโยชน์ได้
อยา่งเป็นรูปธรรม (แนวทางเสรมิ ตบช.ที  ๖ 
ของ สมศ.) 

   ปีการศึกษา ๒๕๕๖  
มีการน าผลงานของครู/
ผช.ครู และ นรจ.
จ านวน ๙ ผลงาน     
ไปร่วมจัดนิทรรศการ 
ที วิทยาลัยเทคนคิสตัหีบ 
เมื อ ๙ ม.ค.๕๗ 

 

รวม ๙ ข้อ ๘ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ   
  



๒๒ 

 สรุป ในมาตรฐานที  ๒  มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๙ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๘ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๙ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๕๗) 

     

- ในแบบรายงานการน าความรู้/ประสบการณ์
จากการให้บริการมาพัฒนาการเรียนการสอน
หรือการวิจัย ควรเพิ มหัวข้อสิ งที ได้รับ/
ประโยชน์หลังจากมาพัฒนาเรียบรอ้ยแล้ว 
และการรับรองหรือรับทราบของผู้บังคับบัญชา 
เพื อสร้างความน่าเชื อถือของข้อมูล 

 
 
 

 

 
 
 

 

 รร.ชุมพลฯ ไดจ้ัดท า
แบบรายงานการน า
ความรู้/ประสบการณ์ 
จากการให้บริการมาพัฒนา  
การเรยีนการสอนหรือ
การวิจัย โดยเพิ มหัวข้อ
สิ งที ได้รับประโยชน์
หลังจากน ามาพัฒนา 
พร้อมกับไดเ้สนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ด้วยแล้ว 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๓ - ๑๕ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื อง 
การประเมินโครงการ เพื อให้การประเมิน
โครงการมคีวามสมบูรณ ์

   ได้จดัอบรมเชิงปฏิบตัิการ 
เรื อง การประเมินโครงการ 
เมื อ ๒๗ พ.ค.๕๗ 

 

๒. ควรมีการจัดท าโครงการการบริการทาง
วิชาการหรือวิชาชีพให้ครอบคลุมตามตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์การประเมิน 
 

   ได้ก าหนดไว้ในแผน 
ปฏิบัติงานประกันคณุภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๖ มี ๒ 
โครงการ และ ปีการศกึษา 
๒๕๕๗ มี ๓ โครงการ 
ซึ งปีการศึกษา ๒๕๕๕  
มี ๒ โครงการ 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๘ - ๑๙ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรจัดท าแผนบริการวิชาการที โรงเรียน  
มีความเชี ยวชาญไปให้การบริการแก่ชุมชน 
ทั้งนี้เพื อให้เกิดความเข้มแข็งแก่ชุมชน 
(แนวทางเสริม ตบช.ที  ๗ ของ สมศ.) 

   ได้บรรจุโครงการอบรม
กีฬาและเยาวชน และ
โครงการอบรมภาษา 
อังกฤษ แก่เยาวชนไว้ใน
แผนการให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพ  
ในแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา รร.ชุมพลฯ 
ห้วงระยะเวลา ๔ ปี  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗ - 
๒๕๖๐) 

 



๒๔ 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. ควรท าการวิเคราะห์เพื อหาจุดเด่นและ
จัดท าโครงการบริการวิชาการที จะท าให้การ
จัดกิจกรรม หรือโครงการได้รับการยกย่อง
ระดับกองทัพ หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ
หรือนานาชาติ (ตบช.ที  ๗ ของ สมศ.) 

   ได้วิเคราะหจ์ุดเด่น เมื อ 
๑๘ ก.พ.๕๗ พบว่า
จุดเด่นของ รร.ชุมพลฯ 
คือ วิชาการเรือ (เรือ
กระเชียง) ซึ งไดฝ้ึกการ  
ตีกรรเชียงให้ นศท.    
ในโครงการอาชีวะสร้าง
ชาติ พร้อมกับได้น ามา
พัฒนาการเรียนการสอน 
ของการฝึกปฏิบัติ 
วิชาการเรือ ให้กับ นรจ. 
ช้ันปีที  ๑  

 

๓. ควรท าการวิเคราะห์เพื อหาจุดเด่นและ
จัดท าโครงการบริการวิชาการที จะสามารถ
น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
หรือ/การวิจัย เพื อให้เป็นที ยอมรับและได้รับ
การยกย่องระดับกองทัพ หรือภูมิภาค หรือ
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
(ตบช.ที  ๘ ของ สมศ.) 

   ได้วิเคราะหจ์ุดเด่น เมื อ 
๑๘ ก.พ.๕๗ พบว่า
จุดเด่นของ รร.ชุมพลฯ 
คือ วิชาการเรือ (เรือ
กระเชียง) ซึ งไดฝ้ึกการ  
ตีกรรเชียงให้ นศท.    
ในโครงการอาชีวะสร้าง
ชาติ พร้อมกับได้น ามา
พัฒนาการเรียนการสอน 
ของการฝึกปฏิบัติ 
วิชาการเรือ ให้กับ นรจ. 
ช้ันปีที  ๑ 

 

รวม ๖ ข้อ ๖ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   
 

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

 

 

 

 

 



๒๕ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๕๗) 

     

๑. เพื อมิให้เกิดความสับสนกับผู้ปฏิบัติ ควร
มีการทบทวนการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของโครงการที เป็นเชิงปริมาณในแผนปฏิบัติ
งานให้ชัดเจน ว่าจะวัดที หน่วยนับประเภท
ใดท้ังตัวตั้งและตัวหาร เช่น    
     - ร้อยละของจ านวนข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพครบทุกพรรคเหล่า ซึ งไม่ชดัเจนว่า 
จะวัดจ านวนข้อสอบหรือจ านวนพรรคเหล่า
ที มีการสอบมาตรฐานวิชาชีพ 
    - ร้อยละของจ านวนข้อมลูที มีการปรับปรุง
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันในระบบสารสนเทศ 
ซึ งเป็นตัวช้ีวัดที ไมส่ามารถหาค่ารอ้ยละได้ 
เนื องจากไม่ทราบจ านวนข้อมูลทั้งหมด (อาจ
ก าหนดเป็นจ านวนข้อมูลที มีการปรับปรุงก็ได้) 

   ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ได้ปรับตัวช้ีวัด 
เช่น โครงการทบทวน
ข้อสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ เป็นจ านวน
สาขาวิชาที มีการ
ปรับปรุงข้อสอบ
มาตรฐานวิชาชีพ ครบ
ทั้ง ๙ สาขา และยกเลิก
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ เพื อให้
สอดคล้องกับเกณฑ ์

การประเมินรอบสี  

 

๒. ควรให้ผู้ที รับผิดชอบในโครงการ เมื อเสนอ
ขออนุมัติโครงการหรือรายงานสรปุผลการ
ด าเนินงานให้ระบตุัวช้ีวัดความส าเร็จและ 
ค่าเป้าหมายของโครงการให้ชัดเจน ทั้งนี้
จะต้องสอดคล้องกับตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติ
งานประจ าปีด้วย รวมทั้งประเมินว่าบรรลุ
ตามตัวช้ีวัดที ก าหนดหรือไม่ โดยเฉพาะ
โครงการ ที มีหลายกิจกรรมหรือด าเนินการ
หลายครั้ง เช่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรยีน 
โครงการสัมมนาการจดัท ามาตรฐานวิชาชีพ 
(เนื องจากผู้รับผิดชอบโครงการกับผู้สรุปผล
การประเมินตัวช้ีวัดคนละคน และผู้รบัผิดชอบ
โครงการ มไิด้น าตัวช้ีวัดในแผนปฏิบัติงาน 
มาใช้ประกอบการเสนอขออนุมัติโครงการ)  

   ในการเสนอขออนุมัติ
และการรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ได้ระบุตัวช้ีวัดความ 
ส าเร็จและค่าเป้าหมาย
ของโครงการทุกโครงการ 

 



๒๖ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๓. เนื องจาก รร.ชุมพลฯ เป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที มีครู ก าลังพล และ นรจ. จ านวนมาก ควรพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความ
สมบูรณ์ครบถ้วน เพื อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ดังนี้ 
    - ควรปรับแบบประเมินความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทกุประเภทของ
ฐานข้อมูลที  รร.ชุมพลฯ ได้พัฒนาไว้ ซึ งแบบ
ประเมินในปัจจุบัน ยังไมม่ีรายการประเมิน
ฐานข้อมูลครู เพื อจะได้น าผลประเมินไปใช้
ปรับปรุงฐานข้อมูลใหต้รงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน รวมทั้งจ าแนกกลุ่มผูป้ระเมินให้
สัมพันธ์กับฐานข้อมูลที กลุ่มประเมนินั้น ๆ 
เป็นผู้ใช้งาน (ประเมินฐานข้อมลู ควรระบุ
กลุ่มผู้ประเมินและจ านวนกลุ่มตัวอย่างให้
ชัดเจน) 

   ยังไม่มรีายการประเมิน
ฐานข้อมูลครู มีการสรุป
การประเมนิความพึงพอใจ
จ าแนกกลุ่มผู้ประเมิน 
แต่ในเว็บไซต์ ไม่พบ
รูปแบบการประเมิน
ออนไลน ์

 

    - ในฐานข้อมูลของครู ฐานข้อมูลก าลังพล 
และฐานข้อมลู นรจ. ควรมีการออกแบบ
รายงานสรุปผลจ านวนครู จ านวนก าลังพล 
จ านวน นรจ. ตามวงรอบปีการศึกษา (ในทุก 
๓๐ เม.ย.) เพื อน าไปใช้ในการจดัท ารายงาน
การประเมินตนเองและอ้างอิงในตวับ่งช้ี    
ที เกี ยวข้อง ได้แก่ ตัวบ่งช้ีที  ๑.๒ - ๑.๔    
ตัวบ่งช้ีที  ๔.๓ - ๔.๔ ตัวบ่งช้ีที  ๕.๙ และ  
ตัวบ่งช้ีที  ๖.๔ - ๖.๕ เพื อให้ได้ข้อมลูที สอดคล้อง
และตรงกัน (ซึ งฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ของ รร.ชุมพลฯ นับข้อมูลทั้งหมดที เป็น
ปัจจุบัน  ณ วันนั้นๆ) 

   มีเพียงตารางสรุปจ านวน 
นรจ. และก าลังพล  แต่ 
ไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 
 
 

 

- ควรป้อนข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลที      
รร.ชุมพลฯ ได้พัฒนาไว้แล้ว ใหส้มบูรณ์ 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เนื องจากการ
น าเข้าข้อมูลยังไม่ครบถ้วน เช่น เมนูส าหรับ
การจัดเก็บเอกสารจ าแนกตามมาตรฐานและ
ตัวบ่งช้ี และอีกส่วนหนึ งได้มีการออกแบบ  
และจัดท ารายการเมนไูว้แล้ว แต่ยงัน าเข้า
ข้อมูลไมค่รบ เช่น คู่มือประกันคณุภาพ
การศึกษา รายงานผลประเมินของ ยศ.ทร. 
และของกองทัพ ส่วนของ สมศ. มีเพียง  
ครั้งเดียว แบบฟอรม์ต่าง ๆ 
 

   การป้อนข้อมูลเข้าในระบบ
ยังไม่เป็นปัจจุบันข้อมูล
ก าลังพล ยังเปน็ข้อมลูเกา่
และสถานภาพไม่ตรงกับ
ความเป็นจริง การน าเข้า
ข้อมูล และไมไ่ดร้ะบุว่า
เป็นข้อมูลของปีการศึกษาใด 

 



๒๗ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๓ - ๑๕ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรจดัท าและอนุมัติแผนปฏิบตัิงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ช่วงเวลาของปีการศึกษา 

   การเสนอขออนมุัติแผน 
ปฏิบัติงานประจ าปี  
การศึกษา ๒๕๕๗ ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  
เมื อ ๒๘ ก.ค.๕๗ ยังคง
ล่าช้าเกินวงรอบปีการศึกษา  

 

๒. ควรมีการปรับปรุงส านักงานสารสนเทศ
ให้เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน 

   ย้ายส านักงานสารสนเทศ 
ไปที อาคาร กศษ.ฯ ช้ัน ๔ 
ติดกับห้องเรียนคอมพิวเตอร์  

 

๓. ควรมีการก าหนดตัวช้ีวัด/คา่เปา้หมาย
เชิงปริมาณการด าเนินงานให้ครบทุก
แผนงาน 

   ก าหนดตัวช้ีวัดและ      
ค่าเป้าหมาย ครบถ้วน
ในทุกโครงการ ของแผน
ปฏิบัติงานประจ าปี    
การศึกษา ๒๕๕๗ ม ี๒๘ 
โครงการ ๓๕ ตัวช้ีวัด  
ซึ งมีท้ังตัวช้ีวัดเชิง
ปริมาณและตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๘ - ๑๙ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรมีระบบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์     
ที ชัดเจนโดยมีการก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของแผนงานโดยเฉพาะแผนพัฒนาคุณภาพ
ด้านการศึกษา ซึ งมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนงานอาจมีทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เพื อสะดวกในการก ากับติดตาม 
(ระบุเพียงงบประมาณที ใช้) และแผนต่าง ๆ 
ตามพันธกิจ ควรอยู่ภายใต้แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษามิใช่อยู่ในแผนงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (ตบช.ที  ๑๐ ของ สมศ.) 

   จัดท าแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๗ สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษา (ปีการศึกษา 
๒๕๕๗ - ๒๕๖๐)  
โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัด
ทั้งเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพ 

 



๒๘ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. ควรจัดระบบการจัดการความรู้ โดย
ด าเนินการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ การระบุ
ความรู้ที จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ระบุแหล่ง
ความรู้และการจัดการความรู้ การรวบรวม
ความรู้เผยแพร่ (ตบช.ที  ๑๑ ของ สมศ.) 

   แต่งตั้งคณะกรรมการ 
และคณะท างาน      
การจัดการความรู้ โดยมี 
ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นผู้น า
การจัดการความรู้  
(Chief Knowledge 
Officer : CKO) และมี 
เสธ.รร.ชุมพลฯ เป็น
หัวหน้าคณะท างานฯ 

 

รวม ๑๐ ข้อ ๖ ข้อ ๔ ข้อ ๐ ข้อ   
 

 สรุป ในมาตรฐานที  ๔            มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑๐ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน  ๖ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๖๐.๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน  ๔ ข้อ คิดเป็นร้อยละ  ๔๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน  ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ    ๐.๐๐ 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๕๗) 

     

๑. ควรจดัท ามติที ประชุม/เรื องติดตามของ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ใหค้รบถ้วน 

   มีรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ๒ ครั้ง คือ 
ครั้งที  ๑ เมื อ ๑๑ พ.ย.๕๗  
และครั้งที  ๒ เมื อ     
๘ เม.ย.๕๘ ซึ งประธานฯ 
และกรรมการฯ มสี่วน 
ร่วมในการประชุม 
พิจารณา และตดิตาม
เรื อง และมีการสรุป
มติที ประชุม  

 

๒. ควรน าเสนอและจัดพิมพ์แผนการสอน
ของครู ให้เป็นลายลักษณ์อักษรครบทุก
รายวิชา และเผยแพร่เอกสารแผนการสอน
ให้ผู้เกี ยวข้องหรือมสี่วนได้ส่วนเสยีไดร้ับ 
ทราบไดเ้ข้าถึง เช่น นรจ. 

   ไม่มีข้อมลูการจัดพิมพ์
แผนการสอนของครู 
เป็นลายลักษณ์อักษร 
มีเพียงการจดัเก็บ
แผนการสอนไว้ใน
ไฟล์ข้อมลู (สแกนอยู่
ในรูปไฟล์ PDF) 

 

๓. ควรให้ หน.ชุดวิชา หน.แผนก หรือ 
หก.กศษ.ฯ ตรวจสอบความเหมาะสมของ
แผนการสอน ว่ามีความเหมาะสม ถูกต้อง 
ครบถ้วนหรือไม่ และสมควรได้รับการปรับปรุง
แก้ไขให้ทันสมัยหรือไม่ และแจ้งผลให้ครู
เจ้าของแผนการสอนทราบ เพื อน าไปสู่การ
พัฒนา 

   ไม่มีข้อมลูชัดเจนที 
แสดงให้เห็นถึงการ
ตรวจสอบหรืออนุมัติ
จาก หน.ชุดวิชา  
มีเพียงรายงานขอส่ง 
ผลการท าประมวล 
การสอน แผนการสอน 
และสื อการสอน 
(power point) ของ
ครูผูส้อนประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  
จ านวน ๒๙๕ รายวิชา 
ซึ งได้มีการพัฒนา
ปรับปรุง โดยการ
ปรับปรุงเนื้อหาการสอน 
และสื อการสอน  

 

 



๓๐ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๔. การเสนอโครงการและการรายงานผล 
ในบางโครงการ ควรระบุ/ก าหนดตัวช้ีวัด
ของโครงการให้ชัดเจน เช่น โครงการจัดท า
ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ 

   ในการเสนอโครงการ
และรายงานผลจะมี
การระบ/ุก าหนด
ตัวช้ีวัดของโครงการ  
ที ชัดเจนเฉพาะ
โครงการหลัก เช่น 
โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมให้แก่ นรจ. 
(บรรพชาสามเณร) 
โครงการรักษ์ชายหาด   

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๓ - ๑๕ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. ควรจัดให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ด้าน 
กฎหมาย การปกครอง จากแหล่งการเรยีนรู้
ภายนอกสถาบัน 
 

   ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ได้มีการจัดหาแหล่ง
เรียนรูด้้านกฎหมาย 
โดยน า นรจ. ไปศึกษา
ดูงานที เรือนจ า ฐท.สส. 
อย่างต่อเนื อง 

 

๒. ควรมีการประเมินผู้เรียนด้านเจตคติ 
(จิตพิสัย) ให้ครอบคลุมทุกวิชา 

   ครูผูส้อนแต่ละรายวิชา
ได้มีการบันทึกหลัง
การสอน ซึ งส่วนใหญ่
มีการประเมินผู้เรียน
ด้านเจคติ (จิตพิสัย) 
เช่น การสอบความ
เข้าใจ ความช านาญ 
สังเกตพฤติกรรม
ระหว่างเรยีน ให้ นรจ.
ตอบข้อซักถาม แบ่งกลุ่ม
ท างานตามที มอบหมาย 
หรือสุ่มตัวอย่าง นรจ. 
ให้ออกมาน าเสนอ ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๓. ควรจัดกจิกรรมที ส่งเสรมิการพัฒนาปรับปรุง
วิธีการวัดและประเมินผล เช่น จัดฝึกอบรม
การวัดผลและประเมินผล/ควรจัดกิจกรรม
เพื อส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงวิธีการวัดและ
ประเมินผลในรายวิชา เช่น การจัดท าตาราง
วิเคราะห์ข้อสอบ (test blueprint) เพื อก าหนด
ระดับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้      
ให้ครอบคลุมด้านพุทธพิสัยทั้ง ๖ ด้าน      
โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะของ
เนื้อหารายวิชา การจดัการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร
เรื องการสร้างข้อสอบและการพัฒนาแบบ
ประเมินภาคปฏิบัติ เป็นต้น 

   จัดสัมมนาครูในการ
จัดท าธนาคารข้อสอบ 
ซึ งมีการสอดแทรก
ความรู้ให้ครูได้มีการ
ฝึกท าตารางวิเคราะห์
ข้อสอบ (test 
blueprint) และ
หลังจากสิ้นสุดการสอบ
ได้มีการน าข้อสอบที ใช้
ในการวัดและประเมินผล
มาวิเคราะห์ (โดยใช้
เครื องตรวจข้อสอบ)  

 

๔. ควรน าเสนอ ยศ.ทร. หรือผู้ที เกี ยวข้อง
กับการสอบคดัเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น 
นรจ. ให้มีการน าผลการประเมินระบบการ
สอบคัดเลือกมาปรับปรุงและพัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรม 

   มีบันทึกเสนอ ยศ.ทร. 
ขอรับการสนับสนุน
ข้อมูลการด าเนินการ
ตามตัวบ่งช้ีที  ๕.๘ 
เพื อใช้ประกอบเกณฑ์
การพิจารณา         
ในตัวบ่งช้ีแล้ว 

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๘ - ๑๙ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรจดัท าแผนด าเนนิงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน เพื อให้สามารถ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเพิ มขึ้น  
(ตบช.ที  ๙ ของ สมศ.) 

   มีการจัดท าแผนปฏิบตัิ
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. ประจ าปี
การศึกษา  โดยมีการ
บรรจุโครงการปฏิบัติ
จิตภาวนา (นรจ.)      
การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมี
การก าหนดขั้นตอน
การด าเนินไว้อย่าง
ชัดเจน  

 

 

 

 

 



๓๒ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๒. ควรมีการวิเคราะห์สมรรถนะที จ าเป็น หรือ
ที จะช่วยเสริมศักยภาพในการสอนของครู 
และการจัดอบรม/พัฒนาครู เช่น การสอน
แบบโครงการ ฯลฯ  
(แนวทางเสริม ตบช.ที  ๑๒ ของ สมศ.) 

   มีการวิเคราะหส์มรรถนะ
ที จะช่วยเสริมศักยภาพ
ในการสอนของครูว่า
ควรมีการอบรมด้าน
การจัดท าแผนการสอน 
และ ยศ.ทร. ได้จัดสัมมนา 
เรื อง ระบบการศึกษา
และการแก้ไขปัญหา   
ในด้านการศึกษาของ 
ยศ.ทร. เมื อ ๑๓ - ๑๗ 
ม.ค.๕๗ ซึ งมีการบรรยาย
ให้ความรู้ เรื องการท า
แผนการสอนด้วย 
นอกจากนี้ มีการอบรม 
เรื อง การประเมินโครงการ 
เมื อ ๒๗ พ.ค.๕๖ การวิจัย
ในช้ันเรียน  เมื อ ม.ิย. - 
ส.ค.๕๖  การจัดท า
มาตรฐานวิชาชีพ     
เมื อ ๒๔ ก.ค.๕๖ เป็นต้น 

 

รวม ๑๐ ข้อ ๗ ข้อ ๓ ข้อ ๐ ข้อ   
 
 สรุป ในมาตรฐานที  ๕            มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑๐ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๗ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๕๗) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๓ - ๑๕ มิ.ย.๕๕) 

     

- หลักสูตรควรแยกรายวิชาทหารในหมวด
วิชาพื้นฐานให้ชัดเจน 

   จัดท าเป็นตาราง 
โครงสร้างหลักสูตร
โดยแยกเป็นรายวิชา 
ทหารไว้ในกลุม่ของ
การฝึกวิชาทหาร   
ทั้งในหลักสูตรและ
นอกหลักสูตร  

 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๘ - ๑๙ ก.พ.๕๖) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
รวม ๑ ข้อ ๑ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   

 
 สรุป ในมาตรฐานที  ๖            มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๑ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน  

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- สนง.สารสนเทศฯ ปรับปรุงการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในการสืบค้น 

   ได้ด าเนินการจดัท า
โครงสรา้งของฐานข้อมลู
ด้านประกันคณุภาพ
การศึกษาฯ เพื อรองรับ
ข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และมี
การจัดเก็บข้อมูลด้วย
ไฟล์ pdf 

 

ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๕๗) 

     

๑. ควรปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูลด้านการ
ประกั นคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื อสะดวกในการสืบค้น
ข้อมูลและอ้างอิงใน SAR 

 
 

  ได้ด าเนินการจดัท า
โครงสรา้งของฐานข้อมลู
ด้านประกันคณุภาพ
การศึกษาฯ เพื อรองรับ
ข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
ประกอบด้วย โครงสรา้ง
ฐานข้อมูล SAR โดย
แยกเป็นรายมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี เอกสารอ้างอิง 
ตั้งแต่ SAR 6 - 12 

 

๒. ควรแนบเอกสารหรือสรุปผลการด าเนนิงาน
ที ส าคัญที เป็นข้อมลูเชิงปริมาณที ต้องใช้
ต่อเนื อง ไว้ในผนวกท้าย SAR เช่น  

   

    - สรุปรายละเอียดแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (ตารางสรุปแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หน่วยรับผิดชอบ และที มาของ
โครงการ) และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 
(แผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด       
ค่าเป้าหมาย เวลา งป. หน่วย/ผูร้บัผิดชอบ ) 

   มีสรุปรายละเอียด
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไว้ท้าย
มาตรฐานที  ๔ฯ 

 

 

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

   มีสรุปรายละเอียด
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไว้ท้าย
มาตรฐานที  ๔ฯ 

 

    - รายละเอียดครูที ได้รับการพัฒนา 
(รายชื อครู วิชาที สอน หัวข้อการพัฒนา 
วดป. และจ านวน ชม. สถานที ) 

   มีรายละเอยีดครูที ได้รับ
การพัฒนาในผนวก  

 

 



๓๕ 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

    - รายละเอียดผลงานของครูและนักเรียน 
(ชื อผลงาน ชื อเจ้าของผลงาน การตีพิมพ์/
เผยแพร่ การน าไปใช้ประโยชน์ และการ
รับรองการน าไปใช้ประโยชน์)  

   มีรายละเอียดผลงาน
ของครูและนักเรียน ไว้
ท้ายมาตรฐานที  ๒ฯ 

 

    - รายละเอียดการให้บริการของครู  
(ชื อครู ชื อกิจกรรม/โครงการให้บริการ  
วันเวลา สถานที  การน ามาใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาการเรียนการสอน/การวิจัย) 

   มีรายละเอียดการ
ให้บริการของครู     
ไว้ท้ายมาตรฐานที  ๓ฯ 

 

๓. ควรให้ผูร้ับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งช้ี 
วิเคราะหผ์ลด าเนินการและรายงานสรุปผล
การด าเนินงานเมื อสิ้นปกีารศึกษา ให้สอดคล้อง
กับตัวบ่งช้ีหรือเกณฑ์ประเมิน เสนอให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ แล้วจึงน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการจดัท ารายงานการประเมินตนเอง 
และบันทึกไว้ในระบบสารสนเทศ (ในกรณี  
ที เป็นข้อมูลที ต้องคีย์ในระบบ เช่น ข้อมูลครู 
ข้อมูล นรจ.) ซึ งจะเป็นประโยชนต์่อการ
เขียน SAR และการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ต่อไป 

   มีรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน เมื อสิ้นปี
การศึกษา และเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๓ - ๑๕ มิ.ย.๕๕) 

     

๑. การด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินรอบ ๒ ควรให้รายละเอียดของผล
การปฏิบัติให้ชัดเจน 

   มีรายละเอียดช้ีแจงผล
การปฏิบัติชัดเจนมาก
ยิ งข้ึน ในการจัดท า
รายงานการประเมิน 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗  
(SAR 11 และ 12) 
พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ 

 

๒. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศงานประกัน
คุณภาพใหส้ามารถสืบคน้ข้อมลูการด าเนนิการ
ได้อย่างต่อเนื องและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   ได้ด าเนินการจดัท า
โครงสรา้งของฐานข้อมลู
ด้านประกันคณุภาพ
การศึกษาฯ เพื อรองรับ
ข้อมูลในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

 
 

 



๓๖ 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๘ - ๑๙ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรท าความเข้าใจในตัวบ่งช้ี โดยควรมีการ
ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเกณฑ์     
การประเมิน เพื อพัฒนาการด าเนินการให้ตอบ
โจทย์ ทั้งนี้ควรเพิ มการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถานศึกษา ในการด าเนินการประกัน
คุณภาพ ให้เป็นส่วนหนึ งของการปฏิบัติงาน
ปกติ  
      ข้อสังเกต ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ในการ
พิจารณาบางตัวอาจไม่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาและเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด (ยศ.ทร., สปท.)   
เพื อประสานกับ  สมศ. ในการปรบัตัวบ่งช้ี     
ให้เหมาะสม (ตบช.ที  ๑๓ ของ สมศ.) 

   มีการประชุมทบทวน
มาตรฐานการศึกษา  
ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การ
ประเมิน เมื อ ๑๔ พ.ค.๕๘ 
และบรรยายงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้กับ
ก าลังพล ที โยกย้าย  
มาใหม่ เมื อ ๑๘ พ.ย.๕๗ 

 

๒. ความเข้าใจเกี ยวกับวงจร PDCA ควรท า
ความเข้าใจเกี ยวกับวงจร PDCA ให้ชัดเจน
เพื อน าไปใช้ในการด าเนินงานในทุกระดับ
และในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื อให้
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื องเป็นรูปธรรม  
(ตบช.ที  ๑๔ ของ สมศ.) 

   มีการสร้างความเข้าใจ
เกี ยวกับวงจร PDCA 
ให้กับบุคลากรในการ
ประชุมจัดท าแผน 
ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา    
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
เมื อ ๑๔ - ๑๖ พ.ค.๕๗ 

 

รวม ๑๒ ข้อ ๙ ข้อ ๓ ข้อ ๐ ข้อ   
 

 สรุป ในมาตรฐานที  ๗            มีข้อเสนอแนะทั้งหมด  ๑๒ ข้อ  
 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๕๗) 

     

- ควรก าหนดเอกลักษณ์ของสถาบนัให้เป็น
ลายลักษณ์อักษร และเตรียมโครงการรองรับ 

   รร.ชุมพลฯ ได้ก าหนด
เอกลักษณ์ ของสถาบัน 
คือ “สถาบันแห่งวิชาชีพ
ทหารเรือ” ซึ งได้รับ
ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ เมื อ  
๑๖ ต.ค.๕๘  และ
เตรียมโครงการรองรับ 
คือ “โครงการฝกึ
ปฏิบัติงานตามสาย
วิทยาการ” รองรับ
เอกลักษณ ์

 

ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๓ - ๑๕ มิ.ย.๕๕) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
ผลประเมินของ สมศ. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๘ - ๑๙ ก.พ.๕๖) 

     

- ความชัดเจนในอัตลักษณ์ควรพิจารณา 
อัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาและให้มี
ความชัดเจนในการพัฒนาอัตลักษณ์ดังกล่าว  
(ตบช.ที  ๑๕ ของ สมศ.) 

   รร.ชุมพลฯ มีการทบทวน 
อัตลักษณ์ให้สอดคล้อง
กับปรัชญาของ รร.ชุมพลฯ 
ให้มีความชัดเจนยิ งข้ึน 
คือ “เคร่งครัดระเบียบ
วินัย มุ่งมั นในวิชาชีพ
ทหารเรือ และตระหนัก
รู้ในการเป็นทหารเรือ
ที ด”ี ซึ งได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ เมื อ ๑๖ 
ต.ค.๕๘  ส าหรับการ
จัดเตรยีมโครงการ     
จะน า “โครงการฝึก
ภาคปฏิบัติการใช้งาน 
ทางทะเล” รองรับ  
อัตลักษณ์  

 

รวม ๒ ข้อ ๒ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   
  



๓๘ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ใน SAR ปีการศึกษาที ผ่านมา  
(ปีการศึกษา ๒๕๕๖) 

     

- ไม่ม ี      
ผลประเมินของ ยศ.ทร. ในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๕๗) 

     

- ไม่มี      
ผลประเมินของกองทัพในรอบที ผ่านมา 
(เมื อ ๑๓ - ๑๕ มิ.ย.๕๕) 

     

- ไม่มีการประเมิน      
ผลประเมินของ สมศ.ในรอบที ผา่นมา 
(เมื อ ๑๘ - ๑๙ ก.พ.๕๖) 

     

๑. ควรมีการส ารวจสภาพปัญหารอบโรงเรียน
ที ส่งผลกระทบ ควรมีการส ารวจสภาพปัญหา
รอบโรงเรียน เพื อให้ทราบปัญหา ขนาด และ
ความสัมพันธ์ของปัญหาจะได้ป้องกันปัญหา 
(ตบช.ที  ๑๖.๑ ของ สมศ.) 

   มีการส ารวจสภาพ
ปัญหารอบโรงเรยีน  
ที ส่งผลกระทบ เช่น 
พบปัญหายาเสพตดิ
แพร่ระบาดในพ้ืนที 
ใกล้เคียง รร.ชุมพลฯ 
และได้มีการสุม่ตรวจ 
ที พัก ข้าราชการ ทหาร 
พนักงานราชการ ที มี
พฤติกรรมสุ่มเสี ยงต่อ
การติดยาเสพติด   
โดยมีการรายงานผล
การปฏิบัติในการ
ปราบปรามและ
ป้องกันยาเสพติด  
เป็นประจ าทุกเดือน   

 

๒. ควรใช้ทักษะที ช านาญแก้ไขปัญหา ไม่ว่า
จะเป็นการว่ายน้ า หรือการกีฬา ๒๙ ประเภท 
ส าหรับแก้ปัญหาระยะยาว (ตบช.ที  ๑๖.๑ 
ของ สมศ.) 

   ได้จัดครูแผนกวิชา
สามัญและพลศึกษา 
ซึ งมีทักษะและความ
ช านาญด้านพลศึกษา
โดยตรง เป็นครผูู้สอน
โดยเฉพาะ เพื อเป็น
การเสริมทักษะ ให้แก่ 
นรจ. ได้น าวิชาความรู้
ทางทหารไปประยุกต์ใช้ 
และฝึกการแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าได้ และ
สามารถแก้ไขปัญหา
ในระยะยาวได้  

 

 



๔๐ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบัติ 
เมื อได้ด าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

    โดย นรจ. ทุกคนต้องมี
การเล่นกีฬาอย่างน้อย
คนละ ๑ ประเภท หรือ
มีการเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ๑ ชมรม เช่น 
นรจ.นว.สห. จะสอน
เสริมวิชาการป้องกันตัว 
การต่อสู้ ท่ามือเปล่า 
เมื อส าเร็จการศึกษาจะ
ได้มีความรู้ในเรื องนี้ 
และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ เป็นต้น 

 

๓. การยกระดับของการจัดกิจกรรมเพื อให้ได้รับ
การยกย่อง ควรร่วมมือกับหน่วยงาน 
อื น ๆ ในชุมชนรอบโรงเรียน เช่น อบต. เทศบาล 
วัด หรือ โรงเรียน ฯลฯ  
(ตบช.ที  ๑๖.๑ ของ สมศ.) 

   ได้มีการยกระดับของ
การจัดกิจกรรม โดย
ได้รับความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก อาทิ 
เทศบาลต าบลเกล็ดแก้ว 
บริษัท สยามคูโบต้าลิสซิ ง 
จ ากัด  ในการเข้าร่วม
โครงการรักษ์ชายหาด 

 

๔. ควรพัฒนาเป็นการท่องเที ยวเชิงอนุรักษ์เพื อ
รักษาความสมบูรณ์แบบการอยู่ร่วมกันอย่างรู้
คุณค่า (แนวทางเสริม ตบช.ที  ๑๖.๒ ของ สมศ.) 

   ได้มีการส่งเสริมให้หาด
ทรายแก้ว เป็นแหล่ง
ท่องเที ยว เชิงอนุรักษ์ 
โดยมีการจัดท าแผ่นพับ 
และประชาสัมพันธ์ทาง
เว็บไซต์ของโรงเรียน 

 

๕. ควรมีการส ารวจสภาพปัญหาด้านอื น ๆ ของ
ส่วนที เกี ยวข้อง เพื อให้สามารถทราบปัญหา 
ขนาดของปัญหาและความสัมพันธ์ของปัญหา 
ส าหรับการแก้ปัญหาที ยั งยืน  
(ตบช.ที  ๑๖.๒ ของ สมศ.) 

   การส ารวจสภาพปัญหา
รอบโรงเรียนที ส่งผล
กระทบ เช่น พบปัญหายา
เสพติดแพร่ระบาด  ใน
พื้นที ใกล้เคียง รร.ชุมพลฯ 
และได้มีการสุ่มตรวจ ที พัก
ข้าราชการ ทหาร พนักงาน
ราชการ ที มีพฤติกรรมสุ่ม
เสี ยงต่อการติดยาเสพติด  
โดยมีการรายงานผลการ
ปฏิบัติในการปราบปราม
และป้องกันยาเสพติด   
เป็นประจ าทุกเดือน   

 

 

 

 



๔๑ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม (ต่อ) 

ข้อเสนอแนะที ผ่านมา 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะที ผ่านมา 

ผลการปฏิบตั ิ
เมื อไดด้ าเนินการแล้ว 

ระบุเหตุผลใน
กรณีที ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ด าเนิน 
การแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

๖. ควรจัดท าโครงการลักษณะปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงบ้าง (ตบช.ที  ๑๖.๒ ของ 
สมศ.) 

   ได้มีการอบรมช้ีแจงให้ 
นรจ. ได้ทราบถึงหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และวางแผน
การใช้เงิน รวมทั้งให้ 
นรจ. รู้จักการเก็บออม
โดยให้ นรจ. เปิดบัญชี
เงินออมของธนาคาร
เป็นรายเดือน โดยการ
สมัครใจ  

 

๗. ควรพัฒนายกระดับการจัดกิจกรรม     เพื อ
ยกระดับในระดับกองทัพให้มากขึ้น    ควร
ร่วมมือกับหน่วยงานอื น ๆ ในชุมชน   รอบ
โรงเรียน เช่น อบต. เทศบาล วัด หรือ โรงเรียน 
ฯลฯ (ตบช.ที  ๑๖.๒ ของ สมศ.) 

   ได้มีการยกระดับของ
การจัดกิจกรรม โดย
ได้รับความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 
อาทิ เทศบาลต าบล
เกลด็แก้ว บริษัท สยาม
คูโบต้าลิสซิ ง จ ากัด    
ในการเข้าร่วมโครงการ
รักษ์ชายหาด 

 

รวม ๗ ข้อ ๗ ข้อ ๐ ข้อ ๐ ข้อ   
 
 
สรุป ในตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  มีข้อเสนอแนะทั้งหมด ๗ ข้อ  

 ด าเนินการแล้ว จ านวน ๗ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน ๐ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ 

 

  สรุปในภาพรวมจากทุกมาตรฐาน มีข้อเสนอแนะท้ังหมด ๗๐ ข้อ  
   ด าเนินการแล้ว   จ านวน ๕๘ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๘๖ 
   อยู่ระหว่างด าเนินการ   จ านวน ๑๒ ข้อ  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๔ 
   ยังไม่ได้ด าเนินการ    จ านวน   ๐ ข้อ   คิดเป็นร้อยละ   ๐.๐๐ 
 

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



๔๒ 

 
ข้อเสนอแนะ รร.ชุมพลฯ 

 
ม.๑ จ านวน ๑๓ ข้อ  (๑๒ ๑ ๐) 
ม.๒ จ านวน   ๙ ข้อ  (๘ ๑ ๐) 
ม.๓ จ านวน   ๖ ข้อ  (๖ ๐ ๐) 
ม.๔ จ านวน ๑๐ ข้อ  (๖ ๔ ๐) 
ม.๕ จ านวน ๑๐ ข้อ  (๗ ๓ ๐) 
ม.๖ จ านวน   ๑ ข้อ  (๑ ๐ ๐) 
ม.๗ จ านวน ๑๒ ข้อ  (๙ ๓ ๐) 
อต. จ านวน   ๒ ข้อ  (๒ ๐ ๐) 
สส. จ านวน   ๗ ข้อ  (๗ ๐ ๐) 
รวม จ านวน ๗๐ ข้อ  (๕๘ ๑๒ ๐) 


