
๔๒ 
 

ส่วนที่ ๔ 
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

 
 
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.ชุมพลฯ ได้ใช้ผลสอบมำตรฐำนวิชำชีพและคะแนนฝึกภำคปฏิบัติ
ตลอดปี โดยมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง อยู่ในเกณฑ์ดี
ขึ้นไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๓๕๘ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๓๖๐ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๙.๔๔ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์
มำตรฐำนวิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไปตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑,๐๐๒ นำย 
จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๑,๐๒๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๔ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำง (นำย) 

๓๐๘ ๓๕๓ ๓๖๐ ๑,๐๒๑ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่สอบผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำชีพ/มำตรฐำนวิชำชีพเฉพำะทำงอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้น
ไป (นำย) 

๓๐๒ ๓๔๒ ๓๕๘ ๑,๐๐๒ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๓๐๘ ๓๕๓ ๓๖๐ ๑,๐๒๑ 
ร้อยละ ๙๘.๐๕ ๙๖.๘๘ ๙๙.๔๔ ๙๘.๑๔ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 



๔๓ 
 

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.ชุมพลฯ มีค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำเท่ำกับ ๓.๐๑ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีค่ำเฉลี่ยระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร (GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ เท่ำกับ ๒.๙๔ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด (นำย) ๓๐๘ ๓๕๓ ๓๖๐ ๑,๐๒๑ 
ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

๒.๙๑ ๒.๘๙ ๓.๐๑ ๒.๙๔ 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

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.ชุมพลฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 
จ ำนวน ๒๘๙ นำย และเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๗๑ นำย รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ใน
เกณฑ์ด ี- ดีมำก ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๓๖๐ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๓๖๐ นำย
(พิจำรณำจำกระดับคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น (ด.) ตำมแบบเสนอผลกำรสอบควำมรู้ นรจ. แบบ ยศ.๕) คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๘๘๕ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๑๒๑ นำย รวมมีผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑,๐๐๖ นำย 
จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๑,๐๒๑ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๓ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 



๔๔ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดี (นำย) 

๒๘๔ ๓๑๒ ๒๘๙ ๘๘๕ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๒๒ ๒๘ ๗๑ ๑๒๑ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
อยู่ในเกณฑ์ด ี- ดีมำก (นำย) 

๓๐๖ ๓๔๐ ๓๖๐ ๑,๐๐๖ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๓๐๘ ๓๕๓ ๓๖๐ ๑,๐๒๑ 
ร้อยละ ๙๙.๓๕ ๙๖.๓๒ ๑๐๐ ๙๘.๕๓ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ   
ทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมท่ีสถำนศึกษำก 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.ชุมพลฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมิน
ค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๔ นำย และเกณฑ์    ดี
มำก จ ำนวน ๓๕๕ นำย รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะ     ทำง
ทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด       จ ำนวน 
๓๕๙ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๓๖๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๒ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีมีคะแนน     ควำม
ประพฤติ/กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณอยู่ในเกณฑ์ดี     จ ำนวน ๘๑ 
นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๙๓๑ นำย รวมมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/        กำร
ประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ อยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑,๐๑๒ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๑,๐๒๑ นำย คิดเป็นร้อยละ 
๙๙.๑๒ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ 

(ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ  
ปี ๒๕๕๔) 

ปี ๒๕๕๖ 
(ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ  
ปี ๒๕๕๕) 

ปี ๒๕๕๗ 
(ผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำ  
ปี ๒๕๕๖) 

รวม 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณอยู่ในเกณฑ์ดี (นำย) 

๕๒ ๒๕ ๔ ๘๑ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีคะแนนควำมประพฤติ/
กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร มีคุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยำบรรณอยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๒๕๐ ๓๒๖ ๓๕๕ ๙๓๑ 

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

๓๐๒ ๓๕๑ ๓๕๙ ๑,๐๑๒ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด (นำย) ๓๐๘ ๓๕๓ ๓๖๐ ๑,๐๒๑ 
ร้อยละ ๙๘.๐๕ ๙๙.๔๓ ๙๙.๗๒ ๙๙.๑๒ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

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

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.ชุมพลฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่มีผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วย
ผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำร
ระดับดีข้ึนไป จ ำนวน ๓๑๖ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท่ีหน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมินกลับคืนมำ        มี
ทั้งหมด ๓๓๑ นำย จำก ๑๓ หน่วย ได้แก่ กฟก.๑ กร.  กฟก.๒ กร.  กตอ.กร.  กยพ.กร.  กทบ.กร.  กบฮ.กร. 
กยฝ.กร.  กบร.กร.  สอ.รฝ.  สพ.ทร.  พัน สห.ทร.ที่ ๒  กรม สห.ทร.  กง.ทร. และ กองบังคับกำรต ำรวจน้ ำ 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ  คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๗ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผลประเมิน
ควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำร
ระดับดีขึ้นไป จ ำนวน ๘๐๑ นำย จำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่หน่วยผู้ใช้ตอบแบบประเมินกลับคืนมำ  
ทั้งหมด ๘๕๔ นำย คดิเป็นร้อยละ ๙๓.๗๙ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 



๔๖ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผลประเมินควำม       
พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ใน
ด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำร
ระดับดีข้ึนไป 

๒๒๖ ๒๕๙ ๓๑๖ ๘๐๑ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่หน่วยผู้ ใช้ตอบแบบ
ประเมินกลับมำทั้งหมด 

๒๔๕ ๒๗๘ ๓๓๑ ๘๕๔ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ๒๖๒ ๓๐๘ ๓๕๓ ๙๒๓ 
ร้อยละ ๙๒.๒๔ ๙๓.๑๗ ๙๕.๔๗ ๙๓.๗๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 
 

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 ๙๘.๐๕ ๙๖.๘๘ ๙๙.๔๔ ๙๘.๑๔ ๕ ๔๐ 

๑.๒ ค่ำเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 
(GPAX) ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในแต่ละปีกำรศึกษำ 

๘ ๒.๙๑ ๒.๘๙ ๓.๐๑ ๒.๙๔ ๕ ๔๐ 

๑.๓ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี ที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนอยู่ ในเกณฑ์ดี  -  ดีมำก ตำมที่
สถำนศึกษำก ำหนด ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 

๘ ๙๙.๓๕ ๙๖.๓๒ ๑๐๐ ๙๘.๕๓ ๕ ๔๐ 

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

๘ ๙๘.๐๕ ๙๙.๔๓ ๙๙.๗๒ ๙๙.๑๒ ๕ ๔๐ 

๑.๕ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผลประเมิน
ควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในด้ำน
สมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำรระดับดีขึ้นไป 
ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด 

๘ ๙๒.๒๔ ๙๓.๑๗ ๙๕.๔๗ ๙๓.๗๙ ๕ ๔๐ 

รวม ๔๐      ๒๐๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑ 
 ๑. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ทุกด้ำน ได้แก่ ด้ำนมำตรฐำน
วิชำชีพ ด้ำนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ด้ำนควำมประพฤติและคุณลักษณะทำงทหำร  
 ๒. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณภำพทั้งด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำร เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยรับบรรจุ 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี 

 
 
 
 
 

 
 



๔๘ 
 

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.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๘ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีระบบกำรบริหำรงำนสร้ำง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ มีกำรแต่งตั้งให้
คณะอนุกรรมกำรควบคุมคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. มำตรฐำนที่ ๒ นวัตกรรมและกำร
สร้ำงองค์ควำมรู้ รับผิดชอบในกำรก ำหนดแผนงำน โครงกำร/กิจกรรม จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผล มีแผนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยได้รับควำมเห็นชอบ           จำก
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ประกอบด้วย ๑) โครงกำรจัดท ำผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และ    
งำนสร้ำงสรรค์ (มี ๒ ตัวชี้วัด)  ๒) โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู/ผช.ครู สร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งำนวิจัย (มี ๑ ตัวชี้วัด)  ๓) โครงกำรเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย ผ่ำนระบบเครือข่ำย 
(มี ๑ ตัวชี้วัด) และแผนพัฒนำครู/ผช.ครู จ ำนวน ๑ โครงกำร คือ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำ
งำนวิจัยในชั้นเรียน (มี ๑ ตัวชี้วัด) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำน
สร้ำงสรรคข์องผู้เรียน โดยมี หก.กศษ.ฯ เป็นประธำนฯ และมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำผลงำนนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัย ของครู/ผช.ครู โดยมี ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธำนฯ มีกำรด ำเนินงำน
และกำรรำยงำนผลโครงกำรในแผนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗           
ทั้ง ๓ โครงกำร ประกอบด้วย  ๑) โครงกำรจัดท ำผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์         
๒) โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู/ผช.ครู สร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย และ ๓) โครงกำรเผยแพร่
ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย ผ่ำนระบบเครือข่ำย และโครงกำรในแผนพัฒนำครู/ผช.ครู         ๑ 
โครงกำร คือ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำงำนวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งมีกำรประเมิน      ตำม
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแต่ละโครงกำร จ ำนวน ๔ โครงกำร ๕ ตัวชี้วัด และรำยงำนผลตำมแผนพัฒนำนวัตกรรม
และกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ซึ่งผลกำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๔ ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๑ 



๔๙ 
 

ตัวชี้วัด และรำยงำนผลโครงกำร ตำมแผนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ และแผนพัฒนำครู/ผช.ครู 
ทุกโครงกำร 
  (๒) มีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนฯ พบว่ำ 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มีกำรรวบรวมข้อมูลผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัยของครู/
ผช.ครู ที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองของคณะกรรมกำรฯ ให้เผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ วำรสำรสำรสนเทศ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ และ ฉบับที่ ๒ จ ำนวน ๓๘ ชิ้น/ผลงำน ประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ 
จ ำนวน ๕ ชิ้น/ผลงำน และงำนวิจัยในชั้นเรียน จ ำนวน ๓๓ ชิ้น/ผลงำน รวมทั้งมีกำรรวบรวมผลงำนสิ่งประดิษฐ์ 
งำนสร้ำงสรรค์ และงำนวิจัยของปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ ไว้ในฐำนข้อมูลนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย ผ่ำน
ระบบเครือข่ำย  
  (๓)  มีแหล่งค้นคว้ำด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ 
รร.ชุมพลฯ มีห้องสมุด ห้องรวบรวมผลงำนสิ่งประดิษฐ์และงำนวิจัย ระบบอินเตอร์เน็ต รวมทั้งมีโรงฝึกกำรเรือ 
กำรอำวุธ และกำรช่ำงกล เป็นแหล่งค้นคว้ำ 
  (๔) มีกำรพัฒนำ/ให้ควำมรู้ส่งเสริมกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย พบว่ำ       
มีกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรท ำวิจัยในชั้นเรียน โดยกำรเชิญวิทยำกรผู้ทรงคุณวุฒิ        จำก
หน่วยงำนภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่  ครู/ ผช.ครู จ ำนวน ๔๕ นำย จัดกำรอบรมฯ จ ำนวน ๓ วัน         คือ 
เมื่อ ๑๖ ก.ค., ๑๕ ส.ค. และ ๓ ก.ย.๕๗ ซึ่งผู้เข้ำรับกำรอบรมฯ มีผลงำนวิจัยในชั้นเรียน จ ำนวน ๒๙ เรื่อง 
รวมทั้งมีกำรน ำคณะครู จ ำนวน ๘ นำย และ นรจ. จ ำนวน ๑๔๘ นำย เข้ำชมนิทรรศกำรกำรจัดกำรควำมรู้
ภำยใน กร. เมื่อ ๗ ส.ค.๕๗ ณ สโมสรสัญญำบัตร กร. และน ำคณะครู จ ำนวน ๙ นำย และ นรจ. จ ำนวน ๓๕ นำย 
เข้ำชมงำน “กำรแข่งขันกำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ จว.ชลบุรี ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗” เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๗ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ  
  (๕) มีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจเพื่อให้เกิดกำรผลิตนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ฯ พบว่ำ     มี
กำรขออนุมัติด ำเนินโครงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู/ผช.ครู สร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย พร้อมเงิน
รำงวัล จ ำนวน ๒๕,๐๐๐ บำท โดยก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้เงินรำงวัลพร้อมใบประกำศเกียรติคุณ 
ตอบแทนแก่ ครู/ผช.ครู ทุกท่ำนที่จัดท ำผลงำน ๑ ชิ้น/ผลงำน จ ำนวน ๕๐๐ บำท และให้แก่ครู/ผช.ครู ที่จัดท ำ
ผลงำน ๒ ชิ้นงำนขึ้นไป จ ำนวน ๑,๕๐๐ บำท ซึ่งผลกำรด ำเนินโครงกำรฯ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มีครู/ผช.ครู 
ได้รับรำงวัล จ ำนวน ๒,๐๐๐ บำท จ ำนวน ๑ นำย ได้รับรำงวัล จ ำนวน ๑,๕๐๐ บำท จ ำนวน ๑ นำย และได้รับ
รำงวัล ๕๐๐ บำท จ ำนวน ๓๓ นำย รวมเป็นเงินรำงวัลทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บำท  
  (๖)  มีกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงคณะครู/อำจำรย์ กับหน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ รร.ชุมพลฯ     
ได้จัดท ำข้อตกลงกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกองทัพเรือกับวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ         พ.ศ.
๒๕๕๖ เพ่ือประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกันทำงด้ำนกำรสนับสนุนบุคลำกร กำรศึกษำและวิชำกำร 
กำรใช้ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและวิชำกำร และกำรจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗     รร.ชุมพลฯ 
ได้มีกำรน ำคณะครู จ ำนวน ๙ นำย และ นรจ. จ ำนวน ๓๕ นำย เข้ำชมงำน “กำรแข่งขัน        กำรประกวดสุด
ยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ระดับอำชีวศึกษำ จว.ชลบุรี ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗”          เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๗ 
ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ  
  (๗)  มีกำรติดตำมและประเมินผลแผนงำนและกำรด ำเนินงำน พบว่ำ มีกำรรำยงำนผลโครงกำร        ใน
แผนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ในแผนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ทั้ง ๓ โครงกำร ประกอบด้วย  
๑) โครงกำรจัดท ำผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์  ๒) โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ครู/
ผช.ครู สร้ำงนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย และ ๓) โครงกำรเผยแพร่ผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งำนวิจัย ผ่ำนระบบเครือข่ำย และโครงกำรในแผนพัฒนำครู/ผช.ครู ๑ โครงกำร คือ โครงกำรอบรมเชิง



๕๐ 
 

ปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำงำนวิจัยในชั้นเรียน รวมทั้งมีกำรประเมินตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแต่ละโครงกำร 
จ ำนวน ๔ โครงกำร ๕ ตัวชี้วัด และรำยงำนผลตำมแผนพัฒนำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้   ซึ่งผลกำร
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๔ ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้ำหมำย จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จึงมีข้อเสนอแนะให้ปรับ
ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จผลงำนของผู้เรียนที่มีกำรน ำไปใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์กำรประเมิน 
  (๘)  มีกำรน ำผลประเมินจำกข้อ (๗) ไปพัฒนำหรือปรับปรุงแผนงำนและกำรด ำเนินงำน พบว่ำ 
แผนพฒันำนวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ได้ปรับปรุงตัวชี้วัดของโครงกำรจัดท ำผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยและ
งำนสร้ำงสรรค์ จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ จำก ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงำนสร้ำงสรรค์ของ
ผู้เรียนต่อจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ค่ำเป้ำหมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒ เป็น ร้อยละของจ ำนวนผลงำนของ นรจ.   
ชั้นปีที่ ๒ ที่ได้น ำไปใช้ประโยชน์ ต่อจ ำนวนผลงำนของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทั้งหมด ค่ำเปำ้หมำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๑๐๐  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 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 

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 ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ จ ำนวน ๓๘ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๔๘ นำย  คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๘ 
รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ จ ำนวน ๑๓๙ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๔๖๗ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๖  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 



๕๑ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

กรณีที่ ๑ ประเมินตามเกณฑ์ ยศ.ทร.     
จ ำนวนผลงำนฯ ทั้งหมดของครู/อำจำรย์ ๔๕ ๕๖ ๓๘ ๑๓๙ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
จ ำนวนผลงำนฯ ของครู/อำจำรย์ที่มีกำรเผยแพร่  ๔๕ ๕๖ ๓๘ ๑๓๙ 
รวมจ ำนวนผลงำนฯ ที่ได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่ ๔๕ ๕๖ ๓๘ ๑๓๙ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๕๔ ๑๖๕ ๑๔๘ ๔๖๗ 
ร้อยละ ๒๙.๒๒ ๓๓.๙๔ ๒๕.๖๘ ๒๙.๗๖ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 
 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
กรณีที่ ๒ ประเมินตามเกณฑ์ สมศ.     
จ ำนวนผลงำน ฯ ของครู/อำจำรย์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ ๐ ๐ ๐ ๐ 
- ตีพิมพ์ระดับสถำบัน (นน.ชิ้นละ ๐.๕ คะแนน) ๐ ๐ ๐ ๐ 
- ตีพิมพ์ระดับกองทัพ (นน.ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) ๐ ๐ ๐ ๐ 
- ตีพิมพ์ระดับชำติ/นำนำชำติ  
- (นน.ชิ้นละ ๑ คะแนน) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

จ ำนวนผลงำน ฯ ของครู/อำจำรย์ที่มีกำรเผยแพร่ ๔๕ ๕๖ ๓๘ ๑๓๙ 
- เผยแพร่ระดับสถำบัน (นน.ชิ้นละ ๐.๕ คะแนน) ๔๕ 

(=๒๒.๕๐) 
๕๖  

(=๒๘.๐๐) 
๓๘ 

 (=๑๙.๐๐) 
๑๓๙ 

 (=๖๙.๕๐) 
- เผยแพร่ระดับกองทัพ (นน.ชิ้นละ ๐.๗๕ คะแนน) ๐ ๐ ๐ ๐ 
- เผยแพร่ระดับชำติ/นำนำชำติ  
- (นน.ชิ้นละ ๑ คะแนน) 

๐ ๐ ๐ ๐ 

รวมผลงำนฯ ทั้งหมดของครู/อำจำรย์  
เมื่อคิดถ่วงน้ ำหนักแล้ว (ชิ้น) 

๒๒.๕๐ ๒๘.๐๐ ๑๙.๐๐ ๖๙.๕๐ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๕๔ ๑๖๕ ๑๔๘ ๔๖๗ 
ร้อยละ ๑๔.๖๑ ๑๖.๙๗ ๑๒.๘๔ ๑๔.๘๘ 
ผลประเมิน (เกณฑ์ร้อยละ ๑๕ เท่ำกับคะแนน ๕) - - - ๔.๙๖ 

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 
 



๕๒ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์งำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้
ประโยชน์ จ ำนวน ๒๐ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๒๐ ชิ้น/ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
รำยละเอียดตำมผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ 
ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์ จ ำนวน ๖๗ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๖๗ ชิ้น/ผลงำน 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๒๔ ๒๓ ๒๐ ๖๗ 

จ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด ๒๔ ๒๓ ๒๐ ๖๗ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
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.) 

เกณฑป์ระเมนิ 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.ชุมพลฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่มีหลักฐำนชัดเจนถึง  
กำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
จ ำนวน ๓๘ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๓๘ ชิ้น/ผลงำน คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๒ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยที่มี
หลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้ประโยชน์        
จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน ๑๓๙ ชิ้น/ผลงำน จำกจ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๓๙ 
ชิ้น/ผลงำน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 



๕๓ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัยของครู/
อำจำรย์ที่มีหลักฐำนชัดเจนถึงกำรน ำไปใช้ประโยชน์
ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ และได้รับกำรรับรองกำรใช้
ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๔๕ ๕๖ ๓๘ ๑๓๙ 

จ ำนวนผลงำนของครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๔๕ ๕๖ ๓๘ ๑๓๙ 
ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕) - - - ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 
 

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 ระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิต 
นวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ งำนสร้ำงสรรค์ งำนวิจัย 

๒ - - ๘ ใน 
๘ ข้อ 

- ๕ ๑๐ 

๒.๒ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์        งำน
สร้ำงสรรค์ งำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่    
ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๒ ๒๙.๒๒ ๓๓.๙๔ ๒๕.๖๘ ๒๙.๗๖ ๕ ๑๐ 

๒.๓ ร้อยละของจ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์        งำน
สร้ำงสรรค์ของผู้เรียนที่น ำไปใช้ประโยชน์          ต่อ
จ ำนวนผลงำนของผู้เรียนทั้งหมด 

๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๑๕ 

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

๓ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๑๕ 

รวม ๑๐      ๕๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
  
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 ๑. เพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอกรอบสี่ ควรให้ครู/ผช.ครู 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 ชื่อเจ้ำของผลงำน 
วัน เดือน ปี ที่จัดท ำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรจัดท ำโดยย่อ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และรำงวัลที่ได้รับ (ถ้ำมี) 
ติดไว้กับผลงำนแต่ละชิ้นในห้องนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้สนใจทรำบรำยละเอียดของผลงำน 
 
 

 
 

 



๕๕ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุป จ ำนวนผลงำนของครูและผู้ช่วยครูประจ ำ ที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์หรอืเผยแพร่  

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และกำรรบัรอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรตีพิมพ์/
เผยแพร ่

กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

กำรรับรอง 

๑. คู่มือน ำเสนอตนเองเป็น
ภำษำอังกฤษ 

สิ่งประดิษฐ ์ น.ท.สุเมธ  มำลำมำศ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

ใช้เป็นสือ่กำรสอน
ภำษำอังกฤษ 
ให้กับนักเรียน 

กอง นรจ.กปค. 
รร.นย.ศฝ.นย. 
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๒. กำรพัฒนำทักษะกำรใช้
ไวยำกรณ์ Present 
perfect tense และ 
Present perfect 
Progressive tense 
วิชำภำษำอังกฤษ ๓ 
ของ นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ 
ห้อง ๒.๗ โดยใช้
กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

น.ท.สุเมธ  มำลำมำศ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

ใช้เป็นสื่อกำร
สอนภำษำ 
อังกฤษให้กับ
นักเรียนได ้

กอง นรจ.กปค. 
รร.นย.ศฝ.นย. 
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๓. กำรพัฒนำทักษะ
ค ำศัพท์ I need to 
see the doctor ของ
นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ ห้อง ๒.๓ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

น.ท.หญิง ตติยำ 
ม่วงมิ่งสุข 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

ใช้เป็นสื่อกำร
สอนภำษำ 
อังกฤษให้กับ
นักเรียนได ้

กอง นรจ.กปค. 
รร.นย.ศฝ.นย. 
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๔. ชุดกิจกรรมฝึกทักษะ 
The street is one-
way! 

สิ่งประดิษฐ ์ น.ท.หญิง ตติยำ 
ม่วงมิ่งสุข 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

ใช้เป็นสือ่กำรสอน
ภำษำอังกฤษ
ให้กับนักเรียน 

กอง นรจ.กปค. 
รร.นย.ศฝ.นย. 
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๕. กำรพัฒนำทักษะกำร
ออกเสียงกริยำที่เติม -
ed ของ นรจ.ช้ันปีท่ี ๑ 
ห้อง ๑.๒๓ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

น.ท.สุคนธ ์ฤทธิรงค ์ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

ใช้เป็นสื่อกำร
สอนภำษำ 
อังกฤษให้กับ
นักเรียนได ้

กอง นรจ.กปค. 
รร.นย.ศฝ.นย. 
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๖. กำรพัฒนำทักษะ
ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ
เรื่องกำรใช้ How to 
และ ADVERB Clause 
of Time ของ นรจ. 
ช้ันปีท่ี ๑ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

น.ท.หญิง จิรำภรณ์ 
ตุ้มภู ่

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

ใช้เป็นสื่อกำร
สอนภำษำ 
อังกฤษให้กับ
นักเรียนได ้

กอง นรจ.กปค. 
รร.นย.ศฝ.นย. 
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๗. วิธีกำรผูกเชือกเงื่อน
ต่ำงๆ แบบรำชนำว ี
ในรูปแบบวิดีโอ ดีวีด ี

สิ่งประดิษฐ ์ น.ต.ญำณธน  อำทิตย ์ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

ใช้เป็นสือ่กำรสอน
ให้กับพลทหำร 

แผนกวิชำกำรเรือ 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย.๕๘ 

๘. กำรพัฒนำทักษะในกำร
แล่นใบเบื้องต้น โดยชดุ
กิจกรรมกำรฝึกหัดแล่น
ใบส ำหรบั นรจ.ช้ันปีท่ี ๑ 
ทุกพรรค - เหล่ำ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.อ.บัญชำ  แผ้วฉ่ ำ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะกำร
แล่นใบเบื้องต้น 

แผนกวิชำกำรเรือ 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย.๕๘ 

 



๕๖ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุป จ ำนวนผลงำนของครูและผู้ช่วยครูประจ ำ ที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์หรอืเผยแพร่  

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และกำรรบัรอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

กำรรับรอง 

๙. กำรพัฒนำทักษะในกำร
ท ำโจทย์กำรแก้เขม็
เดินเรือเมื่อใช้เข็มทิศ
แม่เหล็กน ำเรือ ของ 
นรจ. หอ้ง ๑.๕ และ ๑.๖ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.อ.วสุพล  สินธพทอง เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะกำร
แก้ไขเข็มเดินเรือ
เมื่อใช้เข็มทิศ
แม่เหล็กน ำเรือ 

แผนกวิชำกำรเรือ 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย.๕๘ 

๑๐. กำรพัฒนำทักษะกำรใช้
เข็มทิศชำวเรือ ของ 
นรจ.ช้ันปีท่ี ๑ ห้อง
๑.๑๒ นว.ขส. โดยใช้
แบบฝึกพัฒนำทักษะ
กำรใช้เข็มทิศชำวเรือ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.อ.สมยศ  ตันมุ่ยฮ้อ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

กำรใช้เข็มทิศ 
ชำวเรือ 

แผนกวิชำกำรเรือ 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย.๕๘ 

๑๑. กำรพัฒนำวิธีกำรถอน
ลูกปืนออกจำกเครื่อง
บรรจลุูกปืน ปก.๔๐/๖๐ 
ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
ห้อง ๒.๓ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.อ.จำรุ  ศำกยะวงศ์ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะ
วิธีกำรถอนลูกปืน
ออกจำกเครื่อง
บรรจลูกปืน  
ปก.๔๐/๖๐ 

แผนกวิชำกำรอำวุธ 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย.๕๘ 

๑๒. กำรพัฒนำทักษะกำร
เรียกช่ือส่วนประกอบ
ของทุ่นหมำยเขต แบบ ๓ 
ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
ห้อง ๒.๓ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.อ.สมยั  นพพันธ์ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะ 
กำรเรยีกช่ือ 
ส่วนประกอบ 
ของทุ่นหมำยเลข 
แบบ ๓ ส ำหรับ
นักเรียนท่ีเรียน 
ไม่ทันเพื่อน 

แผนกวิชำกำรอำวุธ 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย.๕๘ 

๑๓. กำรพัฒนำทักษะกำร
ท่องจ ำล ำดับขั้นกำรวำง
แผนกำรลำดตระเวน 
ของ นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ 
ห้อง ๒.๓, ๒.๑๐ และ 
๒.๑๒ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.อ.เศกสรร  กำยสิทธิ ์ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะกำร
ท่องจ ำล ำดับขั้น
กำรวำงแผนกำร
ลำดตระเวน 

แผนกวิชำกำรอำวุธ 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย.๕๘ 

๑๔. กำรพัฒนำควำมรู้   
ควำมเข้ำใจ ระบบกำร
ท ำงำนเครื่องยนต์ โดย
ใช้กลุ่มกิจกรรมเพื่อน
ช่วยเพื่อน ส ำหรับ 
นรจ.ช้ันปีท่ี ๑ ห้อง 
๑.๑๒ นว.ขส. 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.อ.มนตรี  ดีกำร เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำควำมรู้  
ควำมเข้ำใจ 
ระบบกำรท ำงำน
เครื่องยนต์
ส ำหรับนักเรียนที่
เรียนไม่ทันเพื่อน 

แผนกวิชำป้องกัน
ควำมเสยีหำย 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๓๐ เม.ย.๕๘ 

 

 



๕๗ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุป จ ำนวนผลงำนของครูและผู้ช่วยครูประจ ำ ที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์หรอืเผยแพร่  

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และกำรรบัรอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

กำรรับรอง 

๑๕. กำรพัฒนำทักษะแบบ
ฝึกกำรเขียนและ
อธิบำยระบบของวงจร
ไอน้ ำพื้นฐำนของ นรจ.
ช้ันปีท่ี ๒ ห้อง ๒.๑๐ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.ต.ปรีชำ  มัชฌิมะ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะ
กำรเขียนและ
อธิบำยระบบ
ของวงจรไอน้ ำ
ส ำหรับนักเรียน
ที่เรียนไม่ทันเพื่อน 

แผนกวิชำป้องกัน
ควำมเสยีหำย 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๑๖. ถุงรองปลอกกระสุน 
ปลย.เอ็ม ๑๖ 

สิ่งประดิษฐ ์ ร.ต.สมำน  รสหวั่น เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

ลดภำระในกำร
ตำมเก็บปลอก
กระสุน ปยล.
เอ็ม ๑๖ 

แผนกวิชำกำรอำวธุ 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร. 
๒๙ เม.ย.๕๘ 

๑๗. กำรพัฒนำทักษะกำร
เปลี่ยนระบบเลขฐำน
นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ห้อง 
๑.๑๙  พศ.อล. โดยใช้
แบบฝึกทักษะกำร
เปลี่ยนระบบเลขฐำน 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

พ.จ.อ.มณฑล 
โรจนทะนงค ์

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำพัฒนำ
ทักษะกำร
เปลี่ยนระบบ
เลขฐำน ส ำหรับ
นักเรียนท่ีเรียน 
ไม่ทันเพื่อน 

แผนกวิชำป้องกัน
ควำมเสยีหำย 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๑๘. กำรพัฒนำทักษะกำร
ฝึกกำยบรหิำรแบบ 
รำชนำวี ตอนท่ี ๑  
“เตน้เปลีย่นเท้ำ ยกมือ” 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

พ.จ.อ.วิเชษฐ  ชำติโสม เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะกำร
ฝึกกำยบรหิำร
แบบรำชนำวี
ส ำหรับพลทหำร
ที่เรียนไม่ทันเพื่อน 

แผนกพลศึกษำ 
กนร.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย.๕๘ 

๑๙. กำรพัฒนำกำรเรียกช่ือ
ส่วนประกอบเครื่อง 
จักรไอน้ ำของ นรจ.  
ช้ันปีท่ี ๑ ห้อง ๑.๙ กล. 
โดยใช้แบบฝึกทักษะใน
กำรเรียกช่ือส่วนประกอบ
เครื่องจักรไอน้ ำ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

พ.จ.ต.จริพัฒน ์ คณุช่ืน เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำกำรเรียกช่ือ 
ส่วนประกอบ
เครื่องจักรไอน้ ำ 
ส ำหรับนักเรียน
ที่เรียนไม่ทันเพื่อน 

แผนกวิชำป้องกัน
ควำมเสยีหำย 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๒๐. กำรพัฒนำทักษะควำมรู้
ระบบกำรท ำงำนของ
เครื่องมือตรวจแก๊สพิษ 
แก๊สระเบิด ส ำหรับ 
นรจ.ช้ันปีท่ี ๑ ห้อง ๑.๙ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

จ.อ.วรพงษ ์  
เชิดชมกลิ่น 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะ
ควำมรู้ระบบ
กำรท ำงำนของ
เครื่องมือตรวจ
แก๊สพิษ แก๊ส
ระเบดิ 

แผนกวิชำป้องกัน
ควำมเสยีหำย 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๓๐ เม.ย.๕๘ 

 

 
 
 
 



๕๘ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุป จ ำนวนผลงำนของครูและผู้ช่วยครูประจ ำ ที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์หรอืเผยแพร่  

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และกำรรบัรอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

กำรรับรอง 

๒๑. กำรพัฒนำทักษะกำร
ฝึกกำยบรหิำรแบบ 
รำชนำวี ตอนท่ี ๑  
“เต้นเปลีย่นเท้ำ” 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

จ.อ.ทวีทรัพย์  ผิวข ำ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะกำร
ฝึกกำยบรหิำร
แบบรำชนำวี
ส ำหรับพลทหำร
ที่เรียนไม่ทันเพื่อน 

แผนกพลศึกษำ 
กนร.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย. ๕๘ 

๒๒. กำรพัฒนำทักษะกำรฝึก
หน้ำท่ีประจ ำปืน     
ขั้นเตรยีมยิง ปก.๔๐/๖๐ 
ของ นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ 
ห้อง ๒.๓ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

จ.อ.ปรีดำ  แสงแตง เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะ
กำรฝึกหน้ำท่ี
ประจ ำปืน     
ขั้นเตรียมยิง 
ปก.๔๐/๖๐ 

แผนกวิชำกำรอำวุธ 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย.๕๘ 

๒๓. กำรพัฒนำทักษะกำร
ฝึกกำยบรหิำรแบบ 
รำชนำวี ตอนท่ี ๑  
“นั่งแอ่นอกช้ำ”  

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

จ.อ.โชติ  จ ำปำถิ่น เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะกำร
ฝึกกำยบรหิำร
แบบรำชนำวี
ส ำหรับพลทหำร
ที่เรียนไม่ทันเพื่อน 

แผนกพลศึกษำ 
กนร.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย. ๕๘ 

๒๔. กำรพัฒนำทักษะกำร
ฝึกกำยบรหิำรแบบ 
รำชนำวี ตอนท่ี ๑  
“ชูแขนขยับเอว” 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

จ.อ.เอกชัย  คงวัชระ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะกำร
ฝึกกำยบรหิำร
แบบรำชนำวี
ส ำหรับพลทหำร
ที่เรียนไม่ทันเพื่อน 

แผนกพลศึกษำ 
กนร.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย. ๕๘ 

๒๕. กำรพัฒนำทักษะกำร
เปลี่ยนระบบเลขฐำน
นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ห้อง 
๑.๒๑ พศ.อล. โดยใช้
แบบฝึกทักษะกำร
เปลี่ยนระบบเลขฐำน 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

จ.อ.เอกรำช 
ทรงประกอบ 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๑ 

พัฒนำทักษะ
กำรเปลีย่น
ระบบเลขฐำน
ส ำหรับนักเรียน
ที่เรียนไม่ทันเพื่อน 

แผนกวิชำป้องกัน
ควำมเสยีหำย 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร. 
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๒๖. กำรพัฒนำทักษะ
ไวยำกรณ์ Passive 
Voice วิชำภำษำ 
อังกฤษ ๔ ของ นรจ.
ช้ันปีท่ี ๒ ห้อง ๒.๓ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

น.ท.หญิง ตติยำ   
ม่วงมิ่งสุข 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

ใช้เป็นสื่อกำร
สอนภำษำ 
อังกฤษให้กับ
นักเรียนได ้

กอง นรจ.กปค. 
รร.นย.ศฝ.นย. 
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๒๗. ทักษะกำรปรับ
พฤติกรรมกำรเข้ำช้ัน
เรียนไม่ตรงต่อเวลำ
ของ นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ 
ห้อง ๒.๑๑ กล. 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

น.ต.ศิริชัย 
เหล่ำขจรบุญ 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

กำรปรับพฤติกรรม
กำรเข้ำเรียน  
ไม่ตรงเวลำ 

แผนกวิชำป้องกัน
ควำมเสยีหำย 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๓๐ เม.ย. ๕๘ 

 
 
 



๕๙ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุป จ ำนวนผลงำนของครูและผู้ช่วยครูประจ ำ ที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์หรอืเผยแพร่  

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และกำรรบัรอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

กำรรับรอง 

๒๘. กำรพัฒนำแบบฝึกทกัษะ
กำรค ำนวณไฟฟ้ำ
เบื้องต้น ส ำหรับ นรจ. 
ห้อง ๑.๖ โดยใช้แบบ
ฝึกทักษะกำรค ำนวณ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.อ.ทัตพงษ์  ไพบูลย ์ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

พัฒนำทักษะ
กำรค ำนวณ
ไฟฟ้ำเบื้องต้น
ส ำหรับนักเรียน
ที่เรียนไม่ทันเพื่อน 

แผนกวิชำป้องกัน
ควำมเสยีหำย 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๒๙. กำรพัฒนำทักษะกำร
เปลี่ยนหน่วยทำงฟิสิกส ์
วิชำวิทยำศำสตร์ ๓ 
ของ นรจ. ห้อง ๒.๑๑ 
โดยใช้แบบฝึกทักษะ
กำรเปลีย่นหน่วย 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.ท.หญิง ชลธร 
มะลิซ้อน 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

น ำไปใช้สอนวิชำ
วิทยำศำสตร ์

ร.ร.ศรีฐำน
กระจำยศึกษำ 
จว.ยโสธร 
๑๓ ก.พ.๕๘ 

๓๐. กำรพัฒนำทักษะกำรเรียน
วิทยำศำสตร์ทำงทะเล 
ของ นรจ. ห้อง ๑.๑๗ 
โดยใช้คลิปวดิโีอ และ
ภำพถ่ำยเป็นสื่อกำรสอน 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.ท.มงคล  
กลัดเจริญ 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

น ำไปใช้สอนวิชำ
วิทยำศำสตร ์

ร.ร.ศรีฐำน
กระจำยศึกษำ 
จว.ยโสธร 
๑๓ ก.พ.๕๘ 

๓๑. กำรพัฒนำทักษะ
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เครื่องมือช่ำงทั่วไปของ
นรจ.ช้ันปีท่ี ๑ ห้อง ๑.๙ 
โดยใช้กลุ่มกิจกรรม 
เพื่อนช่วยเพื่อน 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.ต.อภิวตัิ พิมพิลำ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

กำรพัฒนำ
ทักษะควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจ
เครื่องมือช่ำง
ทั่วไป ส ำหรับ
นักเรียนท่ีเรียน 
ไม่ทันเพื่อน 

แผนกวิชำป้องกัน
ควำมเสยีหำย 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร. 
๓๐ เม.ย.๕๘ 

๓๒. กำรพัฒนำทักษะกำร
แก้สมกำรคณติศำสตร์ 
วิชำคณิตศำสตร์ ๑ 
ของนักเรียนช้ันปีท่ี ๑ 
ห้อง ๑.๑๐ โดยใช้แบบ
ฝึกกำรแกส้มกำร
คณิตศำสตร ์

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

ร.ต.หญิง ปิยะมำศ 
กำนวล 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

น ำไปใช้สอนวิชำ
คณิตศำสตร ์

ร.ร.สตรีประเสริฐ
ศิลป์ จว.ตรำด 
๑๓ ก.พ.๕๘ 

๓๓. กำรพัฒนำทักษะกำร
แบ่งห้องกั้นน้ ำวิชำ
ป้องกันควำมเสียหำย
ของ นรจ.ช้ันปีท่ี ๑ 
ห้อง ๑.๘ โดยใช้แบบ
ฝึกกำรแบ่งห้องกั้นน้ ำ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

พ.จ.ต.ส ำรำญ   
ไชยถนอม 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

พัฒนำทักษะ
กำรแบ่งห้องกั้น
น้ ำส ำหรับ
นักเรียน 
ที่เรียนไม่ทันเพื่อน 

แผนกวิชำป้องกัน
ควำมเสยีหำย 
กศษ.ศฝท.ยศ.ทร.
๓๐ เม.ย.๕๘ 

 

 



๖๐ 
 

ผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุป จ ำนวนผลงำนของครูและผู้ช่วยครูประจ ำ ที่ไดร้ับกำรตีพิมพ์หรอืเผยแพร่  

กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และกำรรบัรอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรตีพิมพ์/ 
เผยแพร ่

กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

กำรรับรอง 

๓๔. อุปกรณ์ตเีส้นลู่วิ่งกรีฑำ สิ่งประดิษฐ ์ จ.อ.ชำนชัย 
พลสงครำม 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

ปรับปรุงกำร 
ตีเส้นลู่วิ่งกรีฑำ 

แผนกพลศึกษำ 
กนร.ศฝท.ยศ.ทร. 
๒๙ เม.ย.๕๘ 

๓๕. กำรพัฒนำวิธีกำรถอน
ลูกปืนออกจำกเครื่อง
บรรจลุูกปืน ปก.๔๐/๖๐ 
ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
ห้อง ๒.๒ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

จ.อ.อนุชิต  มูระวงษ์ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

พัฒนำทักษะวิธี
ถอนลูกปืนออก
จำกเครื่องบรรจุ
ลูกปืน ปก.๔๐/๖๐ 

แผนกวิชำกำร
อำวุธ กศษ.ศฝท.
ยศ.ทร.๒๙ เม.ย.๕๘ 

๓๖. กำรพัฒนำควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ 
กำรเรยีกแถว จัดแถว 
ระเบียบแถว ของ นรจ. 
ห้อง ๑.๑๓ โดยใช้แบบ
ฝึกบุคคลท่ำมือเปลำ่ 
และบุคคลท่ำอำวุธ 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

จ.อ.วีรพงษ์  วิใจ เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

พัฒนำควำมรู้
ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำร
เรียกแถว กำร
จัดแถว และ
ระเบียบแถว 
ส ำหรับนักเรียน
ที่เรียนไม่ทันเพื่อน 

แผนกวิชำกำร
อำวุธ กศษ.ศฝท.
ยศ.ทร.๒๙ เม.ย.๕๘ 

๓๗. กำรพัฒนำทักษะกำร
เรียกช่ือตัวอักษร
ภำษำไทยของ นรจ. 
ช้ันปีท่ี ๑ นว.สญ. 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

จ.อ.ศักดำ  
ช่อไทสงค ์

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

พัฒนำทักษะ
กำรเรยีกช่ือ
ตัวอักษร   
ภำษำไทย ของ
ทหำร นว.สญ. 

แผนกพลศึกษำ 
กนร.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย.๕๘ 

๓๘. กำรพัฒนำทักษะกำร
เรียกช่ือตัวอักษร
ภำษำอังกฤษ ของ 
นรจ.ช้ันปีท่ี ๑ นว.สญ. 

งำนวิจัย 
ในช้ันเรียน 

จ.อ.เอกพจน ์
จันทร์ทรงกลด 

เผยแพร่ในวำรสำร
สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ  
ปี ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒ 

พัฒนำทักษะกำร
เรยีกช่ือตัวอกัษร
ภำษำไทย ของ
ทหำร นว.สญ. 

แผนกพลศึกษำ 
กนร.ศฝท.ยศ.ทร.
๒๙ เม.ย.๕๘ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุป จ ำนวนผลงำนของผู้เรียนท่ีมกีำรน ำไปใช้ประโยชน์ และกำรรบัรอง  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรน ำไปใช้ประโยชน์ กำรรับรอง 
๑. วิธีถักเชือกเป็นกระเช้ำ

ของฝำกด้วยเงื่อน 
สอดสร้อย 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒.๑ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๒. กำรท ำบันไดลิง 
ส ำหรับไต่ขึ้น - ลง  
ข้ำงเรือใหญ ่

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒.๑ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๓. ส่วนประกอบของ 
ลูกเลื่อนปืน ๗๖/๕๐ 
แบบ ๙๓ 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒.๕ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๔. กำรจัดท ำฝำครอบ 
ช่องลองออกของ  
ปก.๔๐/๖๐ 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒.๖ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๕. บอร์ดฝึกทักษะ
สัญญำณสำกล 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒.๗ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๖. ชุดฝึกกำรใช้ประโยค 
Passive Voice ของ 
นรจ. ห้อง ๒.๗ 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที ่๒ ห้อง ๒.๗ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๗. ชุดฝึกกำรใช้ Tense 
ของ นรจ. ห้อง ๒.๘ 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒.๘ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๘. โปรแกรมกำรคดิภำษี
ส่วนบุคคลด้วย Excel 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒.๘ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๙. ชุดฝึกกำรใช้ประโยค 
Passive Voice ของ 
นรจ. ห้อง ๒.๙ 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒.๙ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๑๐. จัดท ำเครื่องยนต ์
สเตอร์ลิง 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ห้อง ๒.๑๐ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๑๑. ป้ำยควำมรู้ “ค่ำนยิม
กองทัพเรือ” 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒  
จ ำนวน ๑๐ นำย 

ได้รับควำมรู้ในเรื่อง  
ควำมเป็นผู้น ำ ระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๑๒. ป้ำยควำมรู้ “ระบบ
เกียรติศักดิ์” 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๒  
จ ำนวน ๑๐ นำย 

ได้รับควำมรู้ในเรื่อง  
ควำมเป็นผู้น ำ ระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๑๓. กำรทำสีกระสุน สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๑  
ห้อง ๑.๑ - ๑.๔ 

ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๑๔. แผงวงจรจ ำลอง 
สวิตช์ ๓ ทำง 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑.๘ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๑๕. วงจรไฟแสงสว่ำง  
เปิด - ปิด อัตโนมตั ิ

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑.๘ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

 



๖๒ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๒ฯ  
สรุป จ ำนวนผลงำนของผู้เรียนท่ีมกีำรน ำไปใช้ประโยชน์ และกำรรบัรอง  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ ช่ือผลงำน ประเภท ช่ือเจ้ำของผลงำน กำรน ำไปใช้ประโยชน์ กำรรับรอง 
๑๖. คำนเล็งศูนย ์

ปลย.เอ็ม ๑๖ 
สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ห้อง ๑.๑๓ ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 

กำรสอนส ำหรับ นรจ. 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๑๗. นำฬิกำดิจิตอล สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๑  
ห้อง ๑.๑๙ - ๑.๒๑ 

ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๑๘. ป้ำยควำมรู้กำรผูกเชือก
เงื่อนแบบรำชนำว ี

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๑  
จ ำนวน ๑๐ นำย 

ใช้เป็นสื่อกำรเรยีน 
กำรสอนส ำหรับ นรจ. 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๑๙. ป้ำยควำมรู้ 
“คุณลักษณะ นรจ.  
๑๐ ประกำร” 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๑  
จ ำนวน ๑๐ นำย 

ได้รับควำมรู้ในเรื่อง  
ควำมเป็นผู้น ำ ระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

๒๐. ป้ำยควำมรู้ 
“คุณลักษณะผู้น ำ  
๑๔ ประกำร” 

สิ่งประดิษฐ ์ นรจ.ชั้นปีที่ ๑  
จ ำนวน ๑๔ นำย 

ได้รับควำมรู้ในเรื่อง  
ควำมเป็นผู้น ำ ระเบียบ 
วินัย คุณธรรม จรยิธรรม 

รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
๒๑ เม.ย.๕๘ 

 รวม  ๒๐ ผลงาน    รวม ๒๐ ผลงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



๖๓ 
 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและหรือวิชำชีพที่ตอบสนอง         
ควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชนสังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ         
ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.)  

เกณฑ์กำรประเมิน 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.ชุมพลฯ มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและหรือ
วิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชนสังคม ประเทศชำติ 
และหรือนำนำชำติ รวม ๔ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
ทั้งหมด ๕ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ
ประกอบด้วย 
 ๑. โครงกำรอบรมกีฬำแก่เยำวชน  
 ๒. โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษแก่เยำวชน  
 ๓. โครงกำรฝึกข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร  
 ๔. กิจกรรมให้กำรสนับสนุนครูเป็นครูช่วยสอน บรรยำยให้กับหน่วยงำนภำยนอก 
        และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีกำรจัดกิจกรรม/โครงกำรบริกำร   
ทำงวิชำกำรและหรือวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน
สังคม ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ จ ำนวน ๙ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำร  
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๑๒ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐  

 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๒ ๓ ๔ ๙ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๓ ๔ ๕ ๑๒ 

ร้อยละ ๖๖.๖๗ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

 

 

 

 



๖๔ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่มีกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและวิชำกำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.) 

เกณฑ์กำรประเมิน 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.ชุมพลฯ มีโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนในกำรพัฒนำ
กำรศึกษำและวิชำกำร จ ำนวน ๑ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด ๕ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ คือ โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับ
วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีโครงกำรประสำนควำมร่วมมือกับ
สถำบันอ่ืนในกำรพัฒนำกำรศึกษำและวิชำกำร จ ำนวน ๓ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร
บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด ๑๒ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรทีมี่
กำรประสำนควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืนฯ 

๑ ๑ ๑ ๓ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๓ ๔ ๕ ๑๒ 

ร้อยละ ๓๓.๓๓ ๒๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๕.๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/ผช.ครู ประจ ำ ที่เป็นวิทยำกร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำกรรมกำร
วิชำกำร/วิชำชีพ สนับสนุนหน่วยงำนอื่นในกองทัพ/ภำยนอกสถำนศึกษำ ต่อจ ำนวนครู/ผช.ครู ประจ ำทั้งหมด 

เกณฑ์กำรประเมิน 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.ชุมพลฯ มีกำรจัดครู/ผช.ครู สนับสนุนหน่วยงำนภำยนอก       
จ ำนวน ๗๕ นำย จำกจ ำนวนครู/ผช.ครู ทั้งหมด ๑๔๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๘ รำยละเอียดตำมผนวก ข          
ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีกำรจัดครู/ผช.ครู สนับสนุนหน่วยงำน
ภำยนอก จ ำนวน ๑๑๗ นำย จำกจ ำนวนครู/ผช.ครู ทั้งหมด ๔๖๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๕ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 



๖๕ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ/ที่ปรึกษำฯ  

๒๐ ๒๒ ๗๕ ๑๑๗ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๕๔ ๑๖๕ ๑๔๘ ๔๖๗ 
ร้อยละ ๑๒.๙๙ ๑๓.๓๓ ๕๐.๖๘ ๒๕.๐๕ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียน
กำรสอนหรือกำรวิจัย ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 8 ของ สมศ.)  

เกณฑ์กำรประเมิน 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.ชุมพลฯ มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพ      
ที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย จ ำนวน ๒ โครงกำร/กิจกรรม จำกจ ำนวน
โครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด ๕ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐ 
รำยละเอียดตำมผนวก ก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๓ฯ ประกอบด้วย 
 ๑. โครงกำรอบรมกีฬำแก่เยำวชน ได้ด ำเนินโครงกำร เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ - ๘ พ.ค.๕๘ เวลำ ๐๘๓๐ - ๑๑๓๐ 
ณ สระว่ำยน้ ำ รร.ชุมพลฯ โดยมีแผนกวิชำสัญญำณและพลศึกษำ กศษ.รร.ชุมพลฯ รับผิดชอบโครงกำร          
มีครูผู้สอน จ ำนวน ๗ นำย คือ ๑. พ.จ.อ.สมชำย  กิจติอัครโยธิน (หัวหน้ำชุด)  ๒. พ.จ.อ.มำโนชน์  ดวงคล้ำย 
๓. จ.อ.จรัญ  เขียวรอด  ๔. จ.อ.ทวีทรัพย์  ผิวข ำ  ๕. จ.อ.ณัฐพล  ช ำนำญเวช  ๖. จ.อ.ภำณุวัฒน์  บุญปก            
๗. จ.อ.เอกชัย  คงวัชระ ได้น ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรจัดด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว ไปพัฒนำและ
ประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำรสอนให้แก่ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ภำคต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ในวิชำพลศึกษำ เรื่อง 
ว่ำยน้ ำ ๑ - ๒ โดยกำรจัดกลุ่ม นรจ. ก่อนเรียนและเน้นผู้ที่ว่ำยน้ ำยังไม่แข็งแรง เน้นท่ำที่เป็นท่ำพ้ืนฐำน (ท่ำฟรี
สไตล์) ให้ฝึกซ้ ำ ๆ เช่น กำรตีขำ  กำรหมุนแขน และกำรหำยใจ ซึ่งเป็นท่ำพ้ืนฐำนของกำรว่ำยน้ ำได้อย่ำงถูกต้อง
จนเกิดควำมช ำนำญ ให้สำมำรถน ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันและในสำขำอำชีพของตนเองในกำรปฏิบัติรำชกำร
ต่อไปได้     
 ๒. โครงกำรอบรมภำษอังกฤษแก่เยำวชน ได้ด ำเนินโครงกำร เมื่อ ๒๓ มี.ค.๕๘ - ๓ เม.ย.๕๘         เวลำ 
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐ ณ ห้องฝึกภำษำ ๔, ๕, ๖ และ ๗ อำคำรเรียน กศษ.ฯ ชั้น ๕ และห้องลิขิตนำวิกำนุสรณ์ ชั้น 
๓ รร.ชุมพลฯ โดยมีแผนกวิชำสำมัญ กศษ.รร.ชุมพลฯ รับผิดชอบโครงกำร มีครูผู้สอน จ ำนวน ๕ นำย คือ ๑. 
น.ท.หญิง สุพัตรำ  มีแทน (หัวหน้ำชุด)  ๒. น.ท.สุเมธ  มำลำมำศ  ๓. น.ท.หญิง จิรำภรณ์  ตุ้มภู่            ๔. 
น.ท.สุคนธ์  ฤทธิรงค์  ๕. น.ท.หญิง ตติยำ  ม่วงมิ่งสุข ได้น ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรจัดโครงกำร
ดังกล่ำวไปพัฒนำและประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำรสอน ให้แก่ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ภำคต้น ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๘ ในวิชำภำษำอังกฤษ ๑ โดยเน้นกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม มีกำรแข่งขันระหว่ำงกลุ่ม  กำรแนะน ำตนเอง       
กำรบอกกล่ำวเรื่องอำชีพควำมรู้เกี่ยวกับอำเซียน  กำรถำมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ท ำในชีวิตประจ ำวัน ท ำให้ นรจ. 
สนใจเนื้อหำในกำรเรียนมำกขึ้น  มีกำรช่วยเหลือในคู่หรือกลุ่มของตนเอง ท ำให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตรงตำมที่ครู
มอบหมำย  



๖๖ 
 

 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำร
วิชำกำรหรือวิชำชีพที่น ำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำรวิจัย จ ำนวน ๖ โครงกำร/
กิจกรรม จำกจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือวิชำชีพทั้งหมด ๑๒ โครงกำร/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๐๐  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่มี
กำรน ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนหรือกำรวิจัยฯ 

๒ ๒ ๒ ๖ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและ
วิชำชีพทั้งหมด 

๓ ๔ ๕ ๑๒ 

ร้อยละ ๖๖.๖๗ ๕๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ที่ 7 ของ สมศ.)   
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ  
(๑) มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA   
(๒) กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐  
(๓) กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
(๔) กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม 
(๕) กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือนำนำชำติ 

เกณฑ์กำรประเมิน 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.ชุมพลฯ ได้พิจำรณำเลือกโครงกำร จ ำนวน ๒ โครงกำร คือ โครงกำร
อบรมกีฬำแห่งเยำวชน และโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษแก่เยำวชน  ด ำเนินกำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ  
จำกจ ำนวนทั้ง ๕ ข้อ 
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจร PDCA พบว่ำ 
  ๑.๑  โครงกำรอบรมกีฬำแก่เยำวชน มีข้ันตอนในกำรด ำเนินงำน กล่ำวคือ กำรวำงแผน (P) ได้บรรจุ
โครงกำรฯ ไว้ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และแผนกวิชำสำมัญ กศษ.รร.ชุมพลฯ เสนออนุมัติ
จัดโครงกำรฯ เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๘ กำรด ำเนินงำน (D) โดยได้จัดท ำโครงกำรฯ เมื่อ ๘ เม.ย. - ๘ พ.ค.๕๘             ซ่ึง
มอบหมำยให้แผนกวิชำสัญญำณและพลศึกษำฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบด ำเนินกำร ใช้สถำนที่สระว่ำยน้ ำ    รร.
ชุมพลฯ เป็นสถำนที่ด ำเนินงำน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยำวชนในเขตพ้ืนที่ รร.ชุมพลฯ และพ้ืนที่ใกล้เคียง ได้
เรียนรู้ทักษะว่ำยน้ ำ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันในภำวะฉุกเฉิน และเสริมสร้ำงให้บุตรหลำนมี
สุขภำพแข็งแรง ห่ำงไกลยำเสพติด รวมทั้งได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภำคเรียน กำรประเมินผล (C) 



๖๗ 
 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรได้มีกำรประเมินโครงกำร โดยผลประเมินโครงกำรมีค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ ๔.๗๔ และ            
ได้น ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) โดยมีกำรน ำข้อเสนอแนะในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำปรับปรุงด ำเนินกำรแก้ไข 
คือ ให้จัดโครงกำรและมีกำรเปิดสอนเป็นประจ ำทุกปี ส ำหรับปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  รร.ชุมพลฯ ได้ด ำเนินกำร 
จัดอบรมกีฬำแก่เยำวชนได้มีเยำวชนซึ่งเป็นบุตร - หลำน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง สังกัด รร.ชุมพลฯ เยำวชนในเขต
พ้ืนที่เทศบำลต ำบลเกล็ดแก้วและพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๙๐ คน ซึ่งโครงกำรนี้ได้ด ำเนินกำร       
มำตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ จนถึงปีกำรศึกษำปัจจุบัน ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗   
  ๑.๒  โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษแก่เยำวชน มีข้ันตอนในกำรด ำเนินงำน กล่ำวคือ กำรวำงแผน (P)  
ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และแผนกวิชำสำมัญ กศษ.รร.ชุมพลฯ เสนออนุมัติ    
จัดโครงกำรฯ เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๘ กำรด ำเนินงำน (D) ได้จัดท ำโครงกำรฯ เมื่อ ๒๓ มี.ค. - ๓ เม.ย.๕๘          รวม 
๑๐ วันท ำกำร (๓๐ ชั่วโมง) เยำวชนซึ่งเป็นบุตร - หลำน ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง สังกัด รร.ชุมพลฯ เยำวชน  ในเขต
พ้ืนที่เทศบำลต ำบลเกล็ดแก้วและพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน ๘๐ คน เข้ำร่วมโครงกำรฯ  โดย
มอบหมำยให้แผนกวิชำสำมัญ กศษ.รร.ชุมพลฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบด ำเนินงำน ณ ห้องฝึกภำษำ ๔, ๕, ๖ และ 
อำคำร กศษ.ฯ ชั้น ๕ และห้องลิขิตนำวิกำนุสรณ์ ชั้น ๓ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เยำวชนได้รับควำมรู้ ทักษะ
ควำมช ำนำญในกำรใช้ภำษำอังกฤษ ในกำรฟัง กำรพูด กำรอ่ำน กำรเขียน สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้     ใน
ชีวิตประจ ำวันได้อย่ำงถูกต้อง รวมทั้งใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์สร้ำงควำมสำมัคคีในหมู่คณะและห่ำงไกล    
ยำเสพติด กำรประเมินผล (C) เมื่อเสร็จสิ้นโครงกำรได้มีกำรประเมินโครงกำร โดยผลกำรประเมินโครงกำร     
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๔๔ และกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) ได้มีกำรน ำข้อเสนอแนะในปีที่ผ่ำนมำปรับปรุง
ด ำเนินกำรแก้ไข คือ ๑) ต้องกำรให้เพ่ิมกิจกรรมโดยกำรน ำกำร์ตูนภำษำอังกฤษมำใช้ประกอบกำรสอนเด็ก ๗ - ๑๒ ปี            
๒) ต้องกำรให้ครูเข็มงวดในกำรเรียนกำรสอน เพรำะผู้เรียนบำงคนเล่นกันขณะมีกำรเรียนกำรสอน  ๓) กำรน ำ
สื่อกำรเรียนกำรสอนมำใช้ ควรพิจำรณำควำมเหมำะสมของภำพและเสียง ซึ่ง รร.ชุมพลฯ ได้ด ำเนินกำรแก้ไข 
ดังนี้ ๑) พัฒนำกำรฟังของเยำวชน อำยุ ๗ - ๑๒ ปี โดยน ำกิจกรรมกำร์ตูนภำษำอังกฤษมำฝึก  ๒) มีกำรดูแล
กำรจัดชั้นเรียนตำมระดับอำยุที่เหมำะสม และมีครูผู้ดูแลโครงกำรฯ ตรวจดูควำมเรียบร้อยระหว่ำงกำรเรียน
กำรสอน  ๓) ได้จัดให้มีกำรประชุมครูผู้สอนให้ระมัดระวังในกำรเลือกสื่อให้เหมำะสมมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้ก ำหนดตัวชี้วัด 
ของทั้ง ๒ โครงกำรฯ คือ มีกำรอบรม ๑ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ และเมื่อด ำเนินงำนแล้วได้บรรลุตำมตัวชี้วัดทั้ง ๒   
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กล่ำวคือ  
  ๒.๑ โครงกำรอบรมกีฬำแก่เยำวชน ได้จัดอบรม ๑ ครั้ง เมื่อ ๘ เม.ย. - ๘ พ.ค.๕๘ 
  ๒.๒ โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษแก่เยำวชน ได้จัดอบรม ๑ ครั้ง เมื่อ ๒๓ มี.ค. - ๓ เม.ย.๕๘ 
  (๓) กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ โครงกำรอบรมกีฬำแก่เยำวชน และ
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษแก่เยำวชน ได้ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องจำกปีกำรศึกษำ ๒๕๕๑ จนถึงปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ พร้อมกับได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
  (๔)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคม พบว่ำ  
  ๔.๑  โครงกำรอบรมกีฬำแก่เยำวชน เป็นกำรอบรมให้กับบุตรหลำน ก ำลังพล รร.ชุมพลฯ และพ้ืนที่
ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรเสริมสร้ำงให้บุตรหลำนมีสุขภำพแข็งแรง ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
ช่วงปิดภำคเรียน รวมถึงก่อให้เกิดควำมสำมัคคีในหมู่คณะห่ำงไกลจำกสิ่งเสพติด และให้ควำมรู้ทักษะกำรว่ำยน้ ำ
แก่เยำวชนในชุมชนสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำงน้ ำ ซึ่งโครงกำรนี้ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกเทศบำลต ำบลเกล็ดแก้ว โดยผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมในภำพรวม    
มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๗๔ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด จึงนับได้ว่ำโครงกำรดังกล่ำวมีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์ และสร้ำงคุณค่ำแก่สังคม 



๖๘ 
 

  ๔.๒  โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษแก่เยำวชน เป็นกำรอบรมให้บุตรหลำนก ำลังพล รร.ชุมพลฯ และ
พ้ืนที่ใกล้เคียง อำยุ ๗ - ๑๒ ปีขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะภำษำอังกฤษในด้ำน
กำรฟัง  กำรพูด  กำรอ่ำน และกำรเขียน รวมถึงใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์สร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี        ใน
หมู่คณะ และห่ำงไกลสิ่งเสพติด โดยได้ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ/ค่ำเป้ำหมำย คือ จัดให้มีกำรอบรม
ภำษำอังกฤษแก่เยำวชน ๑/ปีกำรศึกษำ พร้อมกับจัดให้มีหัวข้อกำรประเมินของผู้เข้ำรับกำรอบรม ๑๐ รำยกำร 
คือ ๑) นักเรียนสำมำรถน ำเอำควำมรู้วิชำภำษำอังกฤษที่ได้รับจำกกำรฝึกอบรมไปใช้เพื่อกำรสื่อสำร            ใน
ชีวิตประจ ำวัน  ๒) นักเรียนเห็นคุณค่ำในกำรเรียนภำษำอังกฤษ  ๓) ควำมเหมำะสมของเนื้อหำหลักสูตร         
๔) ควำมเหมำะของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  ๕) ควำมเหมำะสมกำรวัดและประเมินผล  ๖) ประสิทธิภำพ   ใน
กำรสอนของผู้สอน  ๗) ควำมพร้อมของสถำนที่เรียน  ๘) โครงกำรนี้ถือได้ว่ำมีประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำ   ต่อ
สังคม  ๙) ควำมพึงพอใจต่อโครงกำรนี้ในภำพรวม  ๑๐) นอกเหนือจำกกำรอบรมภำษำอังกฤษ ท่ำนอยำกให้
บุตรหลำนของท่ำนเรียนคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ เพ่ิมเติมในช่วงปิดเทอม โดยผลกำรประเมิน      ควำม
พึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๔๔ ตรงกับระดับควำมพึงพอใจมำก จึงนับได้ว่ำ
โครงกำรดังกล่ำวมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำต่อสังคมเป็นอย่ำงยิ่ง  
  (๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือ
นำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน  เนื่องจำก รร.ชุมพลฯ ได้ด ำเนินโครงกำรอบรมกีฬำแก่เยำวชน และ
โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษแก่เยำวชน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และได้รับหนังสือประกำศเกียรติคุณจำก 
นำยกเทศมนตรี ต ำบลเกล็ดแก้ว เมื่อ ๙ เม.ย.๕๘ และ ๑๕ พ.ค.๕๘ ซึ่งเป็นกำรยกย่องในระดับท้องถิ่นเท่ำนั้น 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๓.๕ เท่ำกับ ๕ 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดบั 
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ 
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๓.๑ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำง
วิชำกำรและหรือวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชนสังคม 
ประเทศชำติ และหรือนำนำชำติ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/
โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๖๖.๖๗ ๗๕.๐๐ ๘๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๕ ๒๐ 

๓.๒ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที่มีกำรประสำน
ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำและ
วิชำกำร ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๓๓.๓๓ ๒๕.๐๐ ๒๐.๐๐ ๒๕.๐๐ ๕ ๒๐ 

๓.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำที่เป็นวิทยำกร/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชำญ/ที่ปรึกษำกรรมกำรวิชำกำร/
วิชำชีพ สนับสนุนหน่วยงำนอื่นในกองทัพ/ภำยนอก
สถำนศึกษำ ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด 

๔ ๑๒.๙๙ ๑๓.๓๓ ๕๐.๖๘ ๒๕.๐๕ ๕ ๒๐ 

๓.๔ ร้อยละของจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรที่
น ำมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนหรือกำร
วิจัย ต่อจ ำนวนโครงกำร/กิจกรรมบริกำรวิชำกำรหรือ
วิชำชีพทั้งหมด 

๔ ๖๖.๖๗ ๕๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๕ ๒๐ 

๓.๕ ระดับควำมส ำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
แก่สังคม 

๔ - - 
 

๔ ใน  
๕ ข้อ 

- ๔ ๑๖ 

รวม ๒๐      ๙๖ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๘๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓ 
 ๑. ครู และบุคลำกร มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่
หน่วยงำนภำยนอก  
 ๒. โครงกำรอบรมกีฬำแก่เยำวชน และโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษแก่เยำวชน เป็นโครงกำรที่เป็น
ประโยชน์แก่เยำวชนได้อย่ำงแท้จริง เป็นที่ยอมรับและได้กำรยกย่องจำกหน่วยงำนภำยนอก 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที ่๓   
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 



๗๐ 
 

ผนวก ก ท้ำยตำรำงมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม เวลำ สถำนท่ี 
ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๒ 
๑. โครงกำรอบรมกีฬำแก่เยำวชน ๘ เม.ย. - 

๘ พ.ค.๕๘ 
รร.ชุมพลฯ   

๒. โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษ     
 ๒.๑ โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษแก่เยำวชน ๒๓ มี.ค. - 

๓ เม.ย.๕๘ 
รร.ชุมพลฯ    

๒.๒ โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษแก่ข้ำรำชกำรในพ้ืนท่ี
สัตหีบ 

๒๐ เม.ย. - 
๑๘ พ.ค.๕๘ 

รร.ชุมพลฯ  

๓. โครงกำรฝึกข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน 
ต่ ำกว่ำช้ันสัญญำบัตร 

๙ ก.พ. - 
๒๕ มี.ค.๕๘ 

รร.ชุมพลฯ    

๔. กิจกรรมสนับสนุนครูเป็นครูช่วยสอน วิทยำกรบรรยำย 
ให้กับหน่วยงำนภำยนอก 

    

๔.๑ สนับสนุนครู/ผช.ครู ช่วยสอน ศฝท.ยศ.ทร.
หลักสตูร นศท.ทร.ช้ันปีท่ี ๑ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗ ศฝท.ยศ.ทร.   

๔.๒  สนบัสนุนครู/ผช.ครู ช่วยสอน ศฝท.ยศ.ทร.
หลักสตูรทหำรใหม่ภำคสำธำรณศกึษำ ประจ ำปี  
งป.๕๘  

พ.ย.๕๗ - ก.ย.๕๘ ศฝท.ยศ.ทร. 

๔.๓ สนับสนุนครู/ผช.ครู ช่วยสอนฝึกภำคสนำม 
นศท.ทร.ช้ันปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ 
 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๔.๔ สนับสนุนครู/ผช.ครู ช่วยสอน หลักสูตร พจน. 
นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ รร.พจ.ยศ.ทร. 
พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี งป. ๕๘ 

ต.ค.๕๗ - ก.ย.๕๘ 
 

รร.พจ.ยศ.ทร. 
พื้นที่สัตหีบ 

๔.๕ สนับสนุนครู/ผช.ครู ช่วยสอนวิชำกำยบริหำร 
รำชนำวี  

๘ ก.ค.๕๗ กฝร.๑ กร. 

๔.๖ สนับสนุนครู/ผช.ครู ช่วยสอนวิชำพลศึกษำ 
 

พ.ค.๕๗ รร.บ้ำนอ ำเภอ 
อ.สัตหีบ  
จว.ชลบุร ี

๔.๗ สนับสนุนครู/ผช.ครูช่วยสอนวิชำทักษะวิชำชีพ
ทหำรเรือ 

เม.ย. - ธ.ค.๕๗ รร.นร.   

๔.๘ สนับสนุนครู/ผช.ครูช่วยสอนวิชำภำษำอังกฤษ ๓๐ เม.ย. -  
๓๐ ก.ย.๕๗ 

รร.นย.ศฝ.นย. 

๔.๙ สนับสนุนครู/ผช.ครู เป็นวิทยำกรให้กับส ำนักงำน
ลูกเสือแห่งชำติและสโมสรลูกเสือสมุทร 

๑๑ - ๑๔ ก.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๔.๑๐ สนับสนุนคร/ูผช.ครูช่วยสอนวิชำภำษำอังกฤษ
ในโครงกำรค่ำยบุตร - ธิดำนำว ีภำคฤดูร้อน 

๒๐ - ๒๖ เม.ย.๕๘ อรม.อร. 

 
 
 



๗๑ 
 

ผนวก ก ท้ำยตำรำงมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อโครงกำร/กิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม เวลำ สถำนท่ี 
ตัวบ่งช้ีที ่

๓.๑ ๓.๒ 
 ๔.๑๑ สนับสนุนคร/ูผช.ครู เป็นวิทยำกรลูกเสือ -  

เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่ เหล่ำสมุทร โรงเรยีนสตัหีบ 
๒๑ พ.ย.๕๗ รร.ชุมพลฯ    

๔.๑๒ สนับสนุนคร/ูผช.ครู เป็นวิทยำกรอบรมกำรเรือ
เบื้องต้น ให้กับนักศึกษำวิทยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำติ 
และนิสติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ    

๔.๑๓ สนับสนุนคร/ูผช.ครู เป็นวิทยำกร โครงกำร
เตรียมควำมพร้อมอำชีวศึกษำของ นักเรียน ปวช.๑  
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

๑๒ พ.ย. -  
๗ ธ.ค.๕๗ 

รร.ชุมพลฯ    

๕. โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับวิทยำลัยเทคนิค
สัตหีบ 
 

๑ ธ.ค.๕๗ วิทยำลัยเทคนิค
สัตหีบ อ.สตัหีบ 
จว.ชลบุร ี

  

รวม ๕ โครงการ/กิจกรรม ๔ ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ท่ีให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๑. น.ท.หญิง สุพตัรำ  มีแทน เป็นครูช่วยสอนวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตร 

พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 
รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๒. น.ท.สุเมธ  มำลำมำศ ๑.  เป็นครู ช่ วยสอนวิชำภำษำอั งกฤษ 
หลักสูตรทหำรต่อสู้อำกำศยำนและรักษำฝั่ง 
ประจ ำปี งป.๕๗ 

๒๘ พ.ค.๕๗ สอ.รฝ. 

๒.  เป็นครู ช่ วยสอนวิชำภำษำอั งกฤษ 
หลักสูตร พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศ
พันจ่ำใหม่  รร .พจ.ยศ.ทร .  พื้นที่ สัตหีบ
ประจ ำปี งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๓. เป็นวิทยำกรสอนภำษำอังกฤษในโครงกำร
ค่ำยบุตร - ธิดำนำวี ภำคฤดูร้อน ประจ ำปี 
๒๕๕๘ 

๒๐ - ๒๖  
เม.ย.๕๘ 

อรม.อร. 

๓. น.ท.สุคนธ์  ฤทธิรงค์ เป็นครูช่วยสอนวิชำภำษำอังกฤษ หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำ
ใหม่ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี  
งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๔. น.ท.หญิง จิรำภรณ์  ตุ้มภู่ ๑.  เป็นครู ช่ วยสอน งิชำภำษำอั งกฤษ 
หลักสูตร นรจ.นย. ช้ันปีที่  ๒  ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

เม.ย. - ก.ย.๕๗ รร.นย.ศฝ.นย. 

๒.  เป็นครู ช่ วยสอนวิชำภำษำอั งกฤษ 
หลั กสู ต ร  พจน .  นพจ .  และหลักสู ตร
ปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่  
สัตหีบ ประจ ำปี  งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๓. เป็นวิทยำกรสอนภำษำอังกฤษในโครงกำร
ค่ำยบุตร - ธิดำนำวี ภำคฤดูร้อน ประจ ำปี 
๒๕๕๘ 

๒๐ - ๒๖  
เม.ย.๕๘ 

อรม.อร. 

๕. น.ท.หญิง ตติยำ  ม่วงมิ่งสุข เป็นวิทยำกรสอนภำษำอังกฤษในโครงกำร
ค่ำยบุตร - ธิดำนำวี ภำคฤดูร้อน ประจ ำปี 
๒๕๕๘ 

๒๐ - ๒๖  
เม.ย.๕๘ 

อรม.อร. 

๖. น.ต.ตุลำ  ไกรสมุทร ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำแผนที่และกำรใช้ 
เข็มทิศ หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นวิทยำกรกำรตีกรรเชียงเรือ สนับสนุน 
สนง.ลูกเสือแห่งขำติและสโมสรลูกเสือสมุทร 

๑๑ - ๑๔  
ก.ค.๕๗  

รร.ชุมพลฯ  

๓. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรม 
เข้ำค่ำยลูกเสือ - เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่  
เหล่ำสมุทร รร.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

๒๑ พ.ย.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

  



๗๓ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ที่ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
  ๔. เป็นครูฝึกกำรฝึกเตรียมควำมพร้อม

อำชีวศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 
๑๒ พ.ย. -  
๗ ธ.ค.๕๗ 

รร.ชุมพลฯ  

๕. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมกำร
ฝึกกำรเรือเบื้องต้น ให้กับนักศึกษำวิทยำลัย
พำณิชยนำวีนำนำชำติ และนิสติ             
ม.เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรรีำชำ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๖. เป็นครู ช่วยสอนวิชำกำรเรือ กำรฝึก
ภำคสนำม นศท.ทร.ช้ันปีที่  ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๗. น.ต.วันชัย  เนียมแสง เป็นครูช่วยสอนวิชำอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ 
หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๘. น.ต.ประยูร  บุญเกิด ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำอุดมกำรณ์ควำม   รัก
ชำติ  หลักสูตร นศท.ทร. ช้ันปีที่  ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือและท่วงที
วำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร. ช้ันปีที่ ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ 
(๓ วัน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๙. น.ต.ญำณธน  อำทิตย์ ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรเรือ (กำรเดินเรือ
และกำรเรือเบื้องต้น) หลักสูตร นศท.ทร. ช้ัน
ปีท่ี ๑ - ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นวิทยำกรกำรตีกรรเชียงเรือ สนับสนุน 
สนง.ลูกเสือแห่งขำติและสโมสรลูกเสือสมุทร 

๑๑ - ๑๔  
ก.ค.๕๗  

รร.ชุมพลฯ  

๓.  เป็นครู ช่ วยสอนวิชำทักษะวิชำ ชีพ
ทหำรเรือ หลักสูตร นนร. ภำคต้น และภำค
ปลำย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

เม.ย. - ธ.ค.๕๗  รร.นร. 

๔. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมเข้ำ
ค่ำยลูกเสือ - เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่    เหล่ำ
สมุทร รร.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

๒๑ พ.ย.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๕. เป็นครูฝึกกำรฝึกเตรียมควำมพร้อม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๑๒ พ.ย. -  
๗ ธ.ค.๕๗ 

รร.ชุมพลฯ  

๖. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมกำร
ฝึกกำรเรือเบื้องต้น ให้กับนักศึกษำวิทยำลัย
พำณิชยนำวีนำนำชำติ และนิสิต             ม.
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๗. เป็นครู ช่วยสอนวิชำกำรเรือ กำรฝึก
ภำคสนำม นศท.ทร.ช้ันปีที่  ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

  



๗๔ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ท่ีให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๑๐. น.ต.สมศักดิ์  บุญพลอย เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.    
ช้ันปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๑๑. น.ต.ทวีพัฒน์  อ้นโต ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรป้องกันควำม
เสียหำย หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.    
ช้ันปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๑๒. น.ต.หญิง วำริศำ  อัมพรมหำ เป็นครูช่วยสอนวิชำสังคมกีฬำ หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำ
ใหม่ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี  
งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๑๓. น.ต.ณเรศ  เข็มเพ็ชร์ ๑. เป็นวิทยำกรกำรตีกรรเชียงเรือ สนับสนุน 
สนง.ลูกเสือแห่งขำติและสโมสรลูกเสือสมุทร 

๑๑ - ๑๔  
ก.ค.๕๗  

รร.ชุมพลฯ  

๒. เป็นครูฝึกกำรฝึกเตรียมควำมพร้อม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๑๒ พ.ย. -  
๗ ธ.ค.๕๗ 

รร.ชุมพลฯ  

๓. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง สนับสนุน 
กิจกรรมกำรฝึกเรือเบื้องต้น ให้กับนักศึกษำ
วิทยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำติ และนิสิต    
ม.เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๑๔. น.ต.สุนทร  สุวรรณ์ เป็นวิทยำกรกำรปฏิบัติกำยบริหำรรำชนำวี
และกีฬำทหำรเรือ โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตก ำลังพลของ กฟก.๑ กร. ประจ ำปี งป.
๕๗ 

๘ ก.ค.๕๗ กฟก.๑ กร. 

๑๕. น.ต.สมชำย  เทียนทอง เป็นครูช่วยสอนวิชำครูทหำร และวิชำอำวุธ
ทำงเรือและอำกำศยำนใน ทร. หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 
รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี  งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๑๖. ร.อ.ประหยัด  ช่ืนสำลี เป็นครู ช่วยสอนวิชำกำรป้องกันควำม
เสียหำย หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๑๗. ร.อ.บัญชำ  แผ้วฉ่ ำ 
 
 
 
 
 

๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรเรือ (กำรเดินเรือ
และกำรเรือเบื้องต้น) หลักสูตร นศท.ทร. ช้ัน
ปีท่ี ๑ - ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒.  เป็นครู ช่ วยสอนวิชำทักษะวิชำ ชีพ
ทหำรเรือ หลักสูตร นนร. ภำคต้น และภำค
ปลำย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

เม.ย. - ธ.ค.๕๗  รร.นร. 



๗๕ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ที่ให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
  ๓. เป็นวิทยำกรกำรตีกรรเชียงเรือ สนับสนุน 

สนง.ลูกเสือแห่งขำติและสโมสรลูกเสือสมุทร 
๑๑ - ๑๔  
ก.ค.๕๗  

รร.ชุมพลฯ  

  ๔. เป็นครูฝึกกำรฝึกเตรียมควำมพร้อม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๑๒ พ.ย.๕๗  
๗ ธ.ค.๕๗ 

รร.ชุมพลฯ  

๕. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง สนับสนุน 
กิจกรรมกำรฝึกเรือเบื้องต้น ให้กับนักศึกษำ
วิทยำลัยพำณิชยนำวีนำนำชำติ และนิสิต    
ม.เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๑๘. ร.อ.ธวัชชัย  พรหมศร เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๑๙. ร.อ.วสุพล  สินธพทอง ๑.  เป็นครู ช่ วยสอนวิชำทักษะวิชำ ชีพ
ทหำรเรือ หลักสูตร นนร. ภำคต้น และภำค
ปลำย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

เม.ย. - ธ.ค.๕๗  รร.นร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำแผนที่และกำรใช้ 
เข็มทิศ หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๓. เป็นวิทยำกรกำรตีกรรเชียงเรือ สนับสนุน 
สนง.ลูกเสือแห่งขำติและสโมสรลูกเสือสมุทร 

๑๑ - ๑๔  
ก.ค.๕๗  

รร.ชุมพลฯ  

๔. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมเข้ำ
ค่ำยลูกเสือ - เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่    เหล่ำ
สมุทร รร.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

๒๑ พ.ย.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๕. เป็นครูฝึกกำรฝึกเตรียมควำมพร้อม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๑๒ พ.ย. -  
๗ ธ.ค.๕๗ 

รร.ชุมพลฯ  

๖. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมกำร
ฝึกกำรเรือเบื้องต้น ให้กับนักศึกษำวิทยำลัย
พำณิชยนำวีนำนำชำติ และนิสิต              ม.
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๗. เป็นครู ช่วยสอนวิชำกำรเรือ กำรฝึก
ภำคสนำม นศท.ทร. ช้ันปีที่ ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๒๐. ร.อ.นเรศ  พรำยมด เป็นครูช่วยสอนวิชำอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ 
หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒๑. ร.อ.สุทัศน์  ศิริวรรณ เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

 



๗๖ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ท่ีให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๒๒. ร.อ.สุวิทย์  พรหมวงศำ เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ 
(๓ วัน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒๓. ร.อ.วงศ์ยศ  ธนำยศศนันท์ เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรรักษำควำมปลอดภัย
หลั กสู ต ร  พจน .  นพจ .  และหลักสู ตร
ปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ 
ประจ ำปี งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๒๔. ร.อ.สุรสิทธ์ิ  ทะวะลัย เป็นครูช่วยสอนวิชำคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 
รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๒๕. ร.อ.วัฒนำ  มั่งมี ๑. วิทยำกรกำรปฏิบัติกำยบริหำรรำชนำวี
และกีฬำทหำรเรือ โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตก ำลังพลของ กฟก.๑ กร. ประจ ำปี   งป.
๕๗ 

๘ ก.ค.๕๗ กฟก.๑ กร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำสังคมกีฬำ หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 
รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๒๖. ร.อ.สมยศ  ตันมุ้ยฮ้อ ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำทักษะวิชำชีพทหำรเรือ 
หลักสูตร นนร. ภำคต้น และภำคปลำย 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

เม.ย. - ธ.ค.๕๗  รร.นร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำแผนที่และกำรใช้ 
เข็มทิศ หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๓. เป็นวิทยำกรกำรตีกรรเชียงเรือ สนับสนุน 
สนง.ลูกเสือแห่งขำติและสโมสรลูกเสือสมุทร 

๑๑ - ๑๔  
ก.ค.๕๗  

รร.ชุมพลฯ  

๔. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมเข้ำ
ค่ำยลูกเสือ - เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่    เหล่ำ
สมุทร รร.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

๒๑ พ.ย.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๕. เป็นครูฝึกกำรฝึกเตรียมควำมพร้อม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๑๒ พ.ย. -  
๗ ธ.ค.๕๗ 

รร.ชุมพลฯ  

๖. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมกำร
ฝึกกำรเรือเบื้องต้น ให้กับนักศึกษำวิทยำลัย
พำณิชยนำวีนำนำชำติ และนิสิต              ม.
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๗. เป็นครู ช่วยสอนวิชำกำรเรือ กำรฝึก
ภำคสนำม นศท.ทร. ช้ันปีที่  ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

 
 



๗๗ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ท่ีให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๒๗. ร.อ.ธันยำ  ปำนแดง ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรเรือ (กำรเดินเรือ

และกำรเรือเบื้องต้น) หลักสูตร นศท.ทร. ช้ัน
ปีท่ี ๑ - ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

  ๒. เป็นวิทยำกรกำรตีกรรเชียงเรือ สนับสนุน 
สนง.ลูกเสือแห่งขำติและสโมสรลูกเสือสมุทร 

๑๑ - ๑๔  
ก.ค.๕๗  

รร.ชุมพลฯ  

  ๓. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมเข้ำ
ค่ ำยลูก เสือ  -  เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่      
เหล่ำสมุทร รร.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

๒๑ พ.ย.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๔. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมกำร
ฝึกกำรเรือเบื้องต้น ให้กับนักศึกษำวิทยำลัย
พำณิชยนำวีนำนำชำติ และนิสิต              ม.
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๕. เป็นครู ช่วยสอนวิชำกำรเรือ กำรฝึก
ภำคสนำม นศท.ทร.ช้ันปีที่  ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๖. เป็นครฝูึกกำรฝึกเตรียมควำมพร้อม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๑๒ พ.ย. -  
๗ ธ.ค.๕๗ 

รร.ชุมพลฯ  

๒๘. ร.ท.พีรณัฐ  หอมนำน เป็นครูช่วยสอนวิชำคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 
รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ - 
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร. 

๒๙. ร.ท.กองศรี  นรพัฒน์ เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๓๐. ร.ท.ทวีศักดิ์  สุขสกุล ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรก ำลังส ำรอง 
หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำครูทหำร หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 
รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี  งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ - 
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๓๑. ร.ต.เสกสรรค์  น้อยเกตุ เป็นครู ช่ วยสอนวิชำ กำรก ำลั งส ำ รอ ง 
หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๓๒. ร.ต.สมำน  รสหวั่น ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรฝึกเบื้องต้น   วิชำ
ยุทธวิธี หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

  



๗๘ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ท่ีให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
  ๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.    
ช้ันปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๓๓. ร.ท.สมชำย  ฟักเขียว ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ 
หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.    
ช้ันปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๓๔. ร.ต.อภิวัติ  พิมพิลำ ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำครูทหำร หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 
รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ - 
เม.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๓๕. ร.ต.โกมล  สะอำดพรรค เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรก ำลังส ำรองหลักสูตร 
นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๓๖. พ.จ.อ.สิริชัย  สุวรรณพิทักษ์ ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรเรือ (กำรเดินเรือ
และกำรเรือเบื้องต้น) หลักสูตร นศท.ทร. ช้ัน
ปีท่ี ๑ - ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นวิทยำกรกำรตีกรรเชียงเรือ สนับสนุน 
สนง.ลูกเสือแห่งขำติและสโมสรลูกเสือสมุทร 

๑๑ - ๑๔  
ก.ค.๕๗  

รร.ชุมพลฯ  

๓๗. พ.จ.อ.พินิจ  เที่ยงพุก เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรอำวุธ หลักสูตร
ทหำรใหม่ภำคสำธำรณศึกษำ ประจ ำปี      
งป.๕๘ 

พ.ย.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๓๘. พ.จ.อ.เกียรติคุณ  เรือนนำค ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำตำมรอยเบื้อง     พระ
ยุคลบำท หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีท่ี    ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

 
 
 

 



๗๙ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ท่ีให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๓๙. พ.จ.อ.ส ำรวย  หอมจัด เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๔๐. พ.จ.อ.วิษณุ  เรืองรุ่ง เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๔๑. พ.จ.อ.วัชระ  ดอกตะเคียน เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๔๒. พ.จ.อ.วิเชษฐ  ชำติโสม เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๔๓. พ.จ.อ.ปรีชำ  ผิวแดง ๑. วิทยำกรกำรปฏิบัติกำยบรหิำรรำชนำวี
และกีฬำทหำรเรือ โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตก ำลังพลของ กฟก.๑ กร. ประจ ำปี งป.๕๗ 

๘ ก.ค.๕๗ กฟก.๑ กร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำสังคมกีฬำ หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 
รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ - 
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๔๔. พ.จ.อ.ชำตรี  นวลจันทร์ เป็นครูช่วยสอนวิชำสังคมกีฬำ หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 
รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ - 
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๔๕. พ.จ.อ.สมเกียรติ   
กีรติยุตอมรกลุ 

๑. วิทยำกรกำรปฏิบัติกำยบริหำรรำชนำวี
และกีฬำทหำรเรือ โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตก ำลังพลของ กฟก.๑ กร. ประจ ำปี   งป.
๕๗ 

๘ ก.ค.๕๗ กฟก.๑ กร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำสังคมกีฬำ หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 
รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ - 
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๔๖. พ.จ.อ.สมชำย  กิติอัครโยธิน เป็นครูช่วยสอนวิชำสังคมกีฬำ หลักสูตร 
พจน. นพจ. และหลักสูตรปฐมนิเทศพันจ่ำใหม่ 
รร.พจ.ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ ประจ ำปี งป.๕๘  

ต.ค.๕๗ - 
ก.ย.๕๘ 

รร.พจ.ยศ.ทร.
พื้นที่สัตหีบ 

๔๗. พ.จ.อ.สมศักดิ์  สุวรส วิทยำกรกำรปฏิบัติกำยบริหำรรำชนำวีและ
กีฬำทหำรเรือ โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ก ำลังพลของ กฟก.๑ กร. ประจ ำปี งป.๕๗ 

๘ ก.ค.๕๗ กฟก.๑ กร. 

 
 



๘๐ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ท่ีให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๔๘. พ.จ.อ.สังเกตุ  ศรีทะลับ ๑. เป็นครู ช่วยสอนวิชำทหำรเรือ (กำร

เดินเรือและกำรเรือเบื้องต้น) หลักสูตร 
นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นวิทยำกรกำรตีกรรเชียงเรือ สนับสนุน 
สนง.ลูกเสือแห่งขำติและสโมสรลูกเสือสมุทร 

๑๑ - ๑๔  
ก.ค.๕๗  

รร.ชุมพลฯ  

๓. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมเข้ำ
ค่ ำยลูก เสือ  -  เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่      
เหล่ำสมุทร รร.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

๒๑ พ.ย.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๔. เป็นครูฝึกกำรฝึกเตรียมควำมพร้อม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๑๒ พ.ย. -  
๗ ธ.ค.๕๗ 

รร.ชุมพลฯ  

๕. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมกำร
ฝึกกำรเรือเบื้องต้น ให้กับนักศึกษำวิทยำลัย
พำณิชยนำวีนำนำชำติ และนิสิต              ม.
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๖. เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรเรือ หลักสูตร
ทหำรใหม่ภำคสำธำรณศึกษำ ประจ ำปี      
งป.๕๘ 

พ.ย.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๗. เป็นครู ช่วยสอนวิชำกำรเรือ กำรฝึก
ภำคสนำม นศท.ทร.ช้ันปีที่  ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๔๙. พ.จ.ท.จรินทร์  กลั่นมำก เป็นครูช่วยสอนวิชำข้อบังคับ หลักสูตรทหำร
ใหม่ภำคสำธำรณศึกษำ ประจ ำปี งป.๕๘ 

พ.ย.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๕๐. พ.จ.อ.สุวรรณ์  รัชวัฒน์ ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรอำวุธ หลักสูตร
ทหำรใหม่ภำคสำธำรณศึกษำ ประจ ำปี     
งป.๕๘ 

พ.ย.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

ศฝท.ยศ.ทร. 

  ๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๕๑. พ.จ.ต.จิรพัฒน์  คุณชื่น เป็นครูช่วยสอนวิชำป้องกันควำมเสียหำย 
หลักสูตรทหำรใหม่  ภำคสำธำรณศึกษำ 
ประจ ำปี งป.๕๘ 

พ.ย.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๕๒. พ.จ.ต.ธนวัฒน์  หอมทรง เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

 

 
 



๘๑ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ท่ีให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๕๓. จ.อ.ปรีดำ  แสงแตง เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรฝึกเบื้องต้น วิชำ

ยุทธวิธี หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๕๔. จ.อ.บรรลือศักดิ์  ผองข ำ ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรฝึกเบื้องต้น วิชำ
ยุทธวิธี หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.    
ช้ันปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๕๕. จ.อ.ปภัฒกร  ท ำเนำว ์ ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรฝึกเบื้องต้น วิชำ
ยุทธวิธี หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.    
ช้ันปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๕๖. จ.อ.อดิศักดิ์  พูลเสม ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรฝึกเบื้องต้น วิชำ
ยุทธวิธี หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๕๗. จ.อ.สุรินทร์  บุตรดีวงษ์ เป็นครูช่วยสอนวิชำตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท 
หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๕๘. จ.อ.อรรถำกร  ผักไหม เป็นครูช่วยสอนวิชำตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท 
หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๕๙. จ.อ.มีชัย  บัวภำ เป็นครูช่วยสอนวิชำตำมรอยเบื้องพระยุคลบำท 
หลักสูตร นศท.ทร.ช้ันปีที่ ๑ - ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ท่ีให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๖๐. จ.อ.กันณพงศ์  โสมเมำ ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรเรือ (กำรเดินเรือ

และกำรเรือเบื้องต้น) หลักสูตร นศท.ทร. ช้ัน
ปีท่ี ๑ - ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

  ๒. เป็นวิทยำกรกำรตีกรรเชียงเรือ สนับสนุน 
สนง.ลูกเสือแห่งขำติและสโมสรลกูเสือสมุทร 

๑๑ - ๑๔  
ก.ค.๕๗  

รร.ชุมพลฯ  

  ๓. เป็นครูช่วยสอนวิชำกำรเรือ หลักสูตร
ทหำรใหม่ภำคสำธำรณศึกษำ ประจ ำปี งป.๕๘ 

พ.ย.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

ศฝท.ยศ.ทร. 

  ๔. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมเข้ำ
ค่ำยลูกเสือ - เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่    เหล่ำ
สมุทร รร.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

๒๑ พ.ย.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

  ๕. เป็นครูฝึกกำรฝึกเตรียมควำมพร้อม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๑๒ พ.ย. -  
๗ ธ.ค.๕๗ 

รร.ชุมพลฯ  

๖. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมกำร
ฝึกกำรเรือเบื้องต้น ให้กับนักศึกษำวิทยำลัย
พำณิชยนำวีนำนำชำติ และนิสิต              ม.
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๗. เป็นครู ช่วยสอนวิชำกำรเรือ กำรฝึก
ภำคสนำม นศท.ทร. ช้ันปีที่  ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ 
(๓ วัน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๖๑. จ.อ.ยอดเชน  ศรีวัง ๑. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรเรือ (กำรเดินเรือ
และกำรเรือเบื้องต้น) หลักสูตร นศท.ทร. ช้ัน
ปีท่ี ๑ - ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ก.ค.๕๗  
(๒๐ วันงำน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๒. เป็นวิทยำกรกำรตีกรรเชียงเรือ สนับสนุน 
สนง.ลูกเสือแห่งขำติและสโมสรลูกเสือสมุทร 

๑๑ - ๑๔  
ก.ค.๕๗  

รร.ชุมพลฯ  

๓. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมเข้ำ
ค่ำยลูกเสือ - เนตรนำรีสำมัญรุ่นใหญ่    เหล่ำ
สมุทร รร.สัตหีบ จว.ชลบุรี 

๒๑ พ.ย.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๔. เป็นวิทยำกรฝึกตีกรรเชียง กิจกรรมกำร
ฝึกกำรเรือเบื้องต้น ให้กับนักศึกษำวิทยำลัย
พำณิชยนำวีนำนำชำติ และนิสิต              ม.
เกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรีรำชำ 

๒๕ ธ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ  

๕. เป็นครู ช่วยสอนวิชำกำรเรือ กำรฝึก
ภำคสนำม นศท.ทร. ช้ันปีที่  ๒ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๖. เป็นครูฝึกกำรฝึกเตรียมควำมพร้อม
อำชีวศึกษำ ประจ ำปี ๒๕๕๗ 

๑๒ พ.ย. -  
๗ ธ.ค.๕๗ 

รร.ชุมพลฯ  

 
 
 
 



๘๓ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ท่ีให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๖๒. จ.อ.พิชิต  ณ สุวรรณ เป็นครูช่วยสอนวิชำข้อบังคับ หลักสูตรทหำรใหม่ 

ภำคสำธำรณศึกษำ ประจ ำปี งป.๕๘ 
พ.ย.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๖๓. จ.อ.วรพงษ์  เชิดชมกลิ่น เป็นครูช่วยสอนวิชำป้องกันควำมเสียหำย 
หลักสูตรทหำรใหม่  ภำคสำธำรณศึกษำ 
ประจ ำปี งป.๕๘ 

พ.ย.๕๗ -  
ก.ย.๕๘ 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๖๔. จ.อ.ธวัชชัข  ช่ืนพลี เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๖๕. จ.อ.วีระพงษ์  วิใจ เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.    
ช้ันปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๖๖. จ.อ.นรินทร์  สำยบัว ๑. วิทยำกรกำรปฏิบัติกำยบริหำรรำชนำวี
และกีฬำทหำรเรือ โครงกำรพัฒนำคุณภำพ
ชีวิตก ำลังพลของ กฟก.๑ กร. ประจ ำปี   งป.
๕๗ 

๘ ก.ค.๕๗ กฟก.๑ กร. 

๒. เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ 
(๓ วัน) 

ศฝท.ยศ.ทร. 

๖๗. จ.อ.สมคิด  วรรณำศรี เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๖๘. จ.อ.สุรินทร์  บุตรดีวงษ์ เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๖๙. จ.อ.มีชัย  บัวภำ เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๗๐. จ.อ.ทวีทรัพย์  ผองข ำ เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

 
 
 



๘๔ 
 

ผนวก ข ท้ำยมำตรฐำนท่ี ๓ฯ 
รำยชื่อครู/ผช.ครู ท่ีให้บริกำรวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

ล ำดับ ยศ/ช่ือ/สกลุ กิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนท่ี 
๗๑. จ.อ.สมภพ  มุขภักดี เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๗๒. จ.อ.ศักดำ  ช่อไธสงค์ เป็นครูช่วยสอนวิชำทหำรรำบ พลศึกษำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทหำรเรือ  และ
ท่วงทีวำจำ กำรฝึกภำคสนำม นศท.ทร.   ช้ัน
ปีท่ี ๒ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ม.ค.๕๘ (๓ วัน) ศฝท.ยศ.ทร. 

๗๓. จ.อ.ชำนชัย  พลสงครำม วิทยำกรกำรปฏิบัติกำยบริหำรรำชนำวีและ
กีฬำทหำรเรือ โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ก ำลังพลของ กฟก.๑ กร. ประจ ำปี งป.๕๗ 

๘ ก.ค.๕๗ กฟก.๑ กร. 

๗๔. จ.อ.ทองอินทร์  ผ่ำนคุลี เป็นครูช่วยสอนพลศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗  

พ.ค.๕๗ -  
มี.ค.๕๘ 

รร.บ้ำนอ ำเภอ 
จว.ชลบุร ี

๗๕. จ.อ.เอกชัย  คงวัชระ เป็นครูช่วยสอนพลศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗  

พ.ค.๕๗ -  
มี.ค.๕๘ 

รร.บ้ำนอ ำเภอ 
จว.ชลบุร ี

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 
 

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 นโยบำยของสถำนศึกษำ/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 

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.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ        
จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและหรือแผนงำน/โครงกำรสอดคล้องกับ ปรัชญำ 
ปณิธำน/วิสัยทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำยของสถำนศึกษำ/ยุทธศำสตร์/นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ ทร. 
และ กห. พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ซึ่งมีกำรวิเครำะห์
สภำพแวดล้อมและมีควำมสอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์ ภำรกิจ วัตถุประสงค์ นโยบำยของสถำนศึกษำ 
รวมทั้งนโยบำยด้ำนกำรศึกษำของ กห. ประกอบด้วย ๕ ยุทธศำสตร์ ๗ แผนงำน ๔๑ โครงกำร 
  (๒)  มีแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีสอดคล้องกับแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้แปลง
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำไปสู่กำรปฏิบัติ ในรูปของแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งมีกำร
ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในทุกแผนงำนและโครงกำรแล้ว ซึ่งมีท้ังหมด ๗ แผนงำน ๒๘ โครงกำร 
และก ำหนดค่ำเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ รวมทั้งหมด ๓๕ ตัวชี้วัด 
  (๓)  มีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ≥ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๒๘ โครงกำร จำกโครงกำรทั้งหมด ๒๘ โครงกำร     
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และเมื่อพิจำรณำตัวชี้วัดควำมส ำเร็จในแต่ละโครงกำร พบว่ำ ด ำเนินกำรบรรลุตำมตัวชี้วัด
ของโครงกำร ๒๖ โครงกำร ด ำเนินกำรส ำเร็จ ๓๓ ตัวชี้วัด จำกทั้งหมด ๓๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๙ 
รำยละเอียดตำมผนวกท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ   
  (๔)  มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนกำรด ำเนินงำน/แผนปฏิบัติงำนประจ ำปี และ
รำยงำนต่อผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำน  



๘๖ 
 

ตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ภำคต้น) เสนอคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำฯ รับทรำบ เมื่อ ๒๘ ก.ย.๕๗ และมีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ เพ่ือสรุปผลกำร
ด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ในภำพรวม เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๘ 
(ซึ่งเป็นกำรประชุมที่เกินวงรอบปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ พอสมควร) 
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  
ไปปรับปรุงแผนแม่บท/แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้น ำ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ในกำรประชุม  เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๗         
ไปปรับแก้ไขโครงกำรในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยเพ่ิม
โครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ นรจ. ในแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอก
รอบสี่ในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (ภำยในสถำนศึกษำ) ที่ให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่อสำรด้วย
ภำษำอังกฤษ  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท้ังหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ีสำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

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 

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.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ      จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง  ๆ     
ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ผบ.รร.ชุมพลฯ) ปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วน



๘๗ 
 

ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ พิจำรณำจำก กำรก ำหนดนโยบำยของ ผบ.รร.ชุมพลฯ 
ประจ ำปี งป.๕๗ ประกอบด้วย นโยบำยทั่วไป นโยบำยด้ำนกำรปกครอง กำรฝึกศึกษำ และกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ และนโยบำยด้ำนกำรบริหำรและกำรจัดกำรควำมรู้ นอกจำกนี้มีกำรก ำหนดแผนงำน/ โครงกำรที่
สอดคล้องกับปรัชญำ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วย  และ กห. มีนโยบำยและแนวทำง         
กำรบริหำรงำนก ำหนดไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) และแผน
ปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ด ำเนินกำรคัดเลือกบุคลำกร    เข้ำ
ท ำงำนตำมขั้นตอนของทำงรำชกำร (อทร.๑๐๐๑ กำรก ำลังพล) ซึ่ง รร.ชุมพลฯ ได้เสนอควำมต้องกำรก ำลังพลทั้ง
นำยทหำรสัญญำบัตร นำยทหำรประทวน ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร เพื่อเป็นข้อมูลให้ กพ.ทร. และ      หน.
หน่วยสำยวิทยำกำร พิจำรณำจัดหำหรือย้ำยบรรจุ ตลอดจนกำรเสนอรำยงำนผลกำรเรียนของ นรจ. เป็นไป
ตำมระเบียบ ยศ.ทร. ที่ก ำหนด กำรบริหำรงำนภำยในสถำนศึกษำ ทั้งกำรเงิน งบประมำณ กำรจัดกำรศึกษำ 
เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร และปฏิบัติตำมหน้ำที่ในค ำสั่งต่ำง ๆ หรือภำรกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
เช่น ประธำนกำรประชุมต่ำง ๆ เป็น ผบ.หมู่เรือฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลของ นรจ. กำรร่วมพิจำรณำ
แผนปฏิบัติงำนประจ ำปีของ รร.ชุมพลฯ และกำรรำยงำนผลกำรสอบควำมรู้ของ นรจ. เป็นต้น 
  (๒)  กรรมกำรสถำนศึกษำ/ครู อำจำรย์ และบุคลำกรในสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำง   
กำรพัฒนำสถำนศึกษำ จำกกำรศึกษำเอกสำรรำยงำนกำรประชุมและสัมภำษณ์ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้เปิด
โอกำสให้ครูและบุคลำกรทุกฝ่ำยในสถำนศึกษำ ได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำสถำนศึกษำ      
โดยพิจำรณำจำกกำรให้ครูและบุคลำกรแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมต่ำง ๆ เช่น กำรประชุม นขต.รร.ชุมพลฯ     
กำรประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำรภำยใน กำรประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ นอกจำกนี้ยังให้ร่วมประเมิน
กำรใช้ทรัพยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้ ส ำรวจควำมพึงพอใจของก ำลังพลที่มีต่อกำรจัดระบบสวัสดิกำรภำยใน 
ส ำรวจควำมคิดเห็นของก ำลังพลที่มีต่อผู้บริหำรระดับสูงของ รร.ชุมพลฯ ประเมินประสิทธิภำพและควำม
ปลอดภัยของระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูล ประเมินกำรใช้ฐำนข้อมูล นอกจำกนี้ยังร่วมเป็นคณะอนุกรรมกำร
ควบคุมคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ ร่วมกันในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง รร.ชุมพลฯ ทบทวน
มำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก และเกณฑ์กำรประเมินของ รร.ชุมพลฯ พิจำรณำแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี   
ร่วมกันสร้ำงผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์ของครู/ผช.ครู และ นรจ. น ำคณะครู และ 
นรจ. เข้ำร่วมชมกำรแข่งขันกำรประกวดสุดยอดนวัตกรรม เป็นต้น 
  (๓) มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมงำนอย่ำงน้อยปีละ ๗ ครั้ง พบว่ำ มีกำรประชุม
ชี้แจงกำรปฏิบัติงำน และกำรติดตำมงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งหมด ๑๒ ครั้ง ประกอบด้วย กำรประชุม
ประจ ำเดือนของ นขต.รร.ชุมพลฯ จ ำนวน ๘ ครั้ง (เมื่อ ๘ พ.ค.๕๗, ๕ มิ.ย.๕๗, ๙ ก.ค.๕๗, ๑๑ ส.ค.๕๗,         
๑๐ ก.ย.๕๗, ๑๔ พ.ย.๕๗, ๒๒ ธ.ค.๕๗ และ ๑๖ ม.ค.๕๘) ประชุมคณะกรรมกำรสวัสดิกำรภำยใน จ ำนวน ๓ ครั้ง 
(เมื่อ ๑๖ พ.ค.๕๗, ๑๔ ส.ค.๕๗ และ ๒๖ ก.ย.๕๗) และประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ จ ำนวน ๑ ครั้ง            
(เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๘)  
  (๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ        
มีกำรติดตำมงำนตำมแผนปฏิบัติงำน โดยมีกำรรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ภำคต้น) เสนอประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ 
เมื่อ ๒๘ ก.ย.๕๗ และจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ เพ่ือติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ ในภำพรวม เมื่อ ๑๗ ก.ย.๕๘ พร้อมกับขอควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ    
รร.ชุมพลฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ในครำวเดียวกัน  
 (๕)  กำรประเมินผู้บริหำรสถำนศึกษำ/กำรติดตำมงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร 
อย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ผบ.ทร. ประจ ำปี งป.๕๗ 



๘๘ 
 

(ในห้วง เม.ย. - ก.ย.๕๗)  จ ำนวน ๑ ครั้ง รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ผบ.ทร. ประจ ำปี งป.๕๘      
(ในห้วงเวลำ ต.ค. - ธ.ค.๕๗) จ ำนวน ๑ ครั้ง  มีกำรประเมินค่ำผู้บริหำรปีละ ๒ ครั้ง (ทุก เม.ย. และ ต.ค.) มีกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นของก ำลังพลที่มีต่อผู้บริหำรระดับสูงของ รร.ชุมพลฯ ปีละ ๑ ครั้ง และผู้บริหำรประเมินตนเอง   
ปีละ ๑ ครั้ง ก่อนสิ้นปีกำรศึกษำ รวมทั้งหมด ๖ ครั้ง  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท้ังหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ีสำมำรถปฏิบัติได้ (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 ทั้งหมด         

(ตัวบ่งชี้ที่ 12 ของ สมศ.) เป็น output ของตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓๖.๙๙ ≥ ๓๗ ≥ ๕๕ ≥ ๖๕ ≥ ๗๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีครู/ผช.ครู/นำยทหำรปกครอง ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำน
วิชำชีพ จ ำนวน ๑๑ นำย ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอ่ืน ๆ (เช่น กำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร) จ ำนวน ๕๐ นำย 
และได้รับกำรพัฒนำทั้งสองด้ำน จ ำนวน ๖๔ นำย รวมได้รับกำรพัฒนำทั้งหมด จ ำนวน ๑๒๕ นำย จำกจ ำนวน
ครู/ผช.ครู/นำยทหำรปกครอง ทั้งหมด ๑๔๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๖ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีครู/ผช.ครู/นำยทหำรปกครอง        
ที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ จ ำนวน ๔๕ นำย ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรอ่ืน ๆ จ ำนวน ๑๗๘ นำย และ
ได้รับกำรพัฒนำทั้งสองด้ำน จ ำนวน ๑๖๘ นำย รวมได้รับกำรพัฒนำทั้งหมด จ ำนวน ๓๙๑ นำย จำกจ ำนวน
คร/ู ผช.ครู/นำยทหำรปกครอง ทั้งหมด ๔๖๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๓ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 



๘๙ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองทั้งหมด ๑๕๔ ๑๖๕ ๑๔๘ ๔๖๗ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองที่
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพ/อย่ำงเดียว 

๓๒ ๒ ๑๑ ๔๕ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองที่
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำกำรฯ อย่ำงเดียว 

๔๕ ๘๓ ๕๐ ๑๗๘ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองที่
ได้รับกำรพัฒนำทั้งด้ำนวิชำชีพและด้ำนวิชำกำรฯ 

๔๓ ๖๑ ๖๔ ๑๖๘ 

รวมจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/นำยทหำรปกครองที่
ได้รับกำรพัฒนำด้ำนวิชำชีพหรือด้ำนวิชำกำร 
ทั้งหมด 

๑๒๐ ๑๔๖ ๑๒๕ ๓๙๑ 

ร้อยละ ๗๗.๙๒ ๘๘.๔๘ ๘๔.๔๖ ๘๓.๗๓ 
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  

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ  มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร. ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ         จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีระบบฐำนข้อมูลพ้ืนฐำนเพ่ือกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีระบบฐำนข้อมูล
พ้ืนฐำน ประกอบด้วย ระบบงำนก ำลังพลของหน่วยโดยเชื่อมต่อกับระบบฐำนข้อมูลงำนก ำลังพลของ ทร. 
(hrmiss.navy.mi.th) ในด้ำนสิทธิก ำลังพล กำรพิจำรณำบ ำเหน็จประจ ำปี กำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร 
และกำรประเมินค่ำนำยทหำรระดับสูง ผ่ำนระบบงำนก ำลังพลของ ทร. ในด้ำนกำรเงินและงบประมำณ         
กำรส่งก ำลังบ ำรุงของหน่วย ได้แก่ GFMISS และระบบ ERP และเว็บไซต์ในระบบ intranet ของ รร.ชุมพลฯ  
ประกอบด้วย ระบบข้อมูลข่ำวสำรภำยใน (๑) ฐำนข้อมูล นรจ.  (๒) ทะเบียนประวัติครู  (๓) ระบบข้อมูล
ข่ำวสำรภำยใน  (๔) ระบบรับ - ส่งเอกสำรภำยใน และ (๕) ระบบบริหำรจัดกำรข้อมูล  



๙๐ 
 

  (๒)  ระบบกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลและผู้รับผิดชอบ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ     
ตำมค ำสั่ง รร.ชุมพลฯ (เฉพำะ) ที่ ๘/๒๕๕๖ เรื่อง ให้นำยทหำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้ว่ำที่ น.ท.ศุภสิทธิ์  ทองเพียรพงษ์ 
หน.วิชำช่ำงกล กศษ.รร.ชุมพลฯ เป็นนำยทหำรสำรสนเทศ สนง.สำรสนเทศ รร.ชุมพลฯ (เพ่ือพลำง)           ลง 
๑๓ พ.ย.๕๖ และตำมค ำสั่ง รร.ชุมพลฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย รร.
ชุมพลฯ โดยให้ น.ท.ศุภสิทธิ์  ทองเพียรพงษ์ เป็น จนท.ควบคุมกำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกรรมวิธีข้อมูล  
พ.จ.อ.ธงชัย  จ ำปำศรี เป็น ผช.จนท.ควบคุมกำรรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกรรมวิธีข้อมูลให้เป็นไปตำม
ระเบียบ รร.ชุมพลฯ ว่ำด้วยกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศ พ.ศ.๒๕๕๕ ระเบียบ รร.ชุมพลฯ ว่ำด้วย กำรใช้งำน
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๕ 
  (๓)  มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ใช้ฐำนข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้ฐำนข้อมูล โดยใช้กำรประเมินในรูปแบบออนไลน์ในระบบผ่ำนเว็บ ตำมบันทึกฯ ของคณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ที่ ๗๖/๒๕๕๘ ลง ๑๘ พ.ค.๕๘ เรื่อง รำยงำนผลกำรประเมินประสิทธิภำพและ          ควำม
พึงพอใจฐำนข้อมูลของ รร.ชุมพลฯ มีผู้ตอบประเมิน จ ำนวน ๖๙๕ นำย เป็นข้ำรำชกำร ๓๕ นำย และ นรจ. 
จ ำนวน ๖๖๐ นำย ผลประเมินส่วนที่ ๑ ควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์ พบว่ำ ไม่มีควำมรู้ด้ำนคอมพิวเตอร์ ร้อยละ 
๒.๘๘  มีควำมรู้เพียงเล็กน้อย ร้อยละ ๕๗.๘๔  มีควำมรู้และสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงดี ร้อยละ ๓๙.๒๘             
ผลประเมินด้ำนกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ พบว่ำ ไม่เคยใช้งำน ร้อยละ ๕.๗๖  ใช้งำนมำกกว่ำ ๑ ครั้ง/สัปดำห์   
ร้อยละ ๖๓.๗๔ และใช้งำนประจ ำ ร้อยละ ๓๖.๙๘  ผลประเมินส่วนที่ ๒ ด้ำนประสิทธิภำพและควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อกำรใช้ฐำนข้อมูล พบว่ำ ด้ำนฐำนข้อมูลก ำลังพล มีผู้ตอบแบบประเมิน เป็นข้ำรำชกำร ๓๔ นำย           
ผลประเมินในภำพรวมได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๔๖ ตรงกับควำมพึงพอใจปำนกลำง ด้ำนฐำนข้อมูล นรจ. มีผู้ตอบ
แบบประเมินเป็น นรจ. ๖๖๐ นำย ผลประเมินในภำพรวมได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๗๐ ตรงกับควำมพึงพอใจ   ปำน
กลำง  ด้ำนระบบรับ - ส่งเอกสำรภำยใน มีผู้ตอบแบบประเมิน เป็นข้ำรำชกำร ๓๔ นำย ผลประเมิน           ใน
ภำพรวมได้ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๙๐ ตรงกับควำมพึงพอใจปำนกลำง  ด้ำนฐำนข้อมูลประกันคุณภำพกำรศึกษำ มี
ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นข้ำรำชกำร ๓๔ นำย ผลประเมินในภำพรวมได้ค่ำเฉลี่ย เท่ำกับ ๓.๖๕ ตรงกับควำม  
พึงพอใจปำนกลำง 
  (๔)  มีกำรปรับปรุงระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศให้ทันสมัยอยู่เสมอ พบว่ำ ฐำนข้อมูลครู ฐำนข้อมูล   
ก ำลังพล ปรับปรุงยังไม่ชัดเจน ข้อมูลครูยังเป็นข้อมูลเก่ำและสถำนภำพไม่ตรงกับควำมเป็นจริง (มีกำรย้ำย
สังกัด) และไม่ได้ระบุว่ำเป็นข้อมูลของปีกำรศึกษำใด จำกกำรสอบถำม จนท.สำรสนเทศ ทรำบว่ำอยู่ระหว่ำง
กำรปรับปรุง โดยจะท ำกำรติดตั้งโปรแกรมสำรสนเทศงำนกำรศึกษำ (eqanavy) ที่ ยศ.ทร. พัฒนำไว้มำใช้งำน
แทนโปรแกรมเดิมที่ รร.ชุมพลฯ จัดท ำ  
  (๕)  มีระบบฐำนข้อมูลทั้งหมดท ำงำนประสำนกันเป็นเครือข่ำยของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ  
มีระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงของ สสท.ทร. ทหำรเรือ ระบบ ADSL ควำมเร็ว ๑๐/๖ Mbps. และ
อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงของ บริษัท กสท. โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) โดยใช้ชื่อใหม่เป็นบริกำร C internet 
by CAT ควำมเร็ว ๕๐/๑๕ Mbps. และได้ย้ำย สนง.สำรสนเทศ ไปอยู่ที่อำคำรเรียน ๕ ชั้น ของ รร.ชุมพลฯ   
โดยที่เครื่อง Server ตั้งอยู่ที่ห้องสำรสนเทศเดิม อำคำร บก.รร.ชุมพลฯ นอกจำกนี้ได้มีกำรติดตั้งเว็บไซต์ระบบ
อินทรำเน็ตของ รร.ชุมพลฯ ที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ในระบบอินทรำเน็ต และมีกำรติดตั้ง
ระบบ wifi ทั่วบริเวณของ รร.ชุมพลฯ เพ่ือให้ นรจ. และข้ำรำชกำร สำมำรถใช้งำนระบบอินเตอร์เน็ตได้ 
  (๖)  มีกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรใช้ระบบฐำนข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีค ำสั่ง (เฉพำะ) ที่ ๑๖/๒๕๕๗ 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยของ รร.ชุมพลฯ โดยให้ น.อ.นิคม  แจ่มยิ่ง เป็น จนท.ควบคุม    กำร
รักษำควำมปลอดภัย และ น.อ.ก้องหล้ำ  ตุ้มภู่  น.อ.ธนำกร  เทพรักษำ  น.อ.จิตติพงศ์  ศรีธัญญำ       น.อ.
ยุทธศักดิ์  จรูญทรัพย์  น.ท.อภิชำติ  เปี่ยมพงษ์สำนต์  น.ท.วิกรม  มำสุวัฒนะ เป็น ผช.จนท.ควบคุม    กำร



๙๑ 
 

รักษำควำมปลอดภัย และ น.ท.ศุภสิทธิ์  ทองเพียรพงษ์  เป็น จนท. ควบคุมรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับ
กรรมวิธีข้อมูล  พ.จ.อ.ธงชัย  จ ำปำศรี เป็น ผช.จนท.ควบคุมรักษำควำมปลอดภัยเกี่ยวกับกรรมวิธีข้อมูล 
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย รร.ชุมพลฯ มีหน้ำที่รับผิดชอบและปฏิบัติหน้ำที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องที่ก ำหนดไว้ใน
ระเบียบกระทรวงกลำโหม ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยหน่วยกรรมวิธีข้อมูลอัตโนมัติ พ.ศ.๒๕๒๘ ระเบียบ
กองทัพเรือว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๓๑ ในกำรเข้ำใช้งำน Internet ภำยนอก รร.ชุมพลฯ มีกำร
ระบุตัวตนในกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตผ่ำน Proxy ของ ทร. และ ผ่ำนระบบ Authentication iBSG  
V3.0 ในกำรระบุตัวตนก่อนเข้ำใช้งำน ทั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ตำมกองและแผนกต่ำง ๆ ใน รร.ชุมพลฯ  
ในห้องเรียนมีกำรลงโปรแกรม Deep Freeze (คือโปรแกรมแช่แข็งฮำร์ดดิสก์ ให้คงสภำพเดิมไว้ ท ำหน้ำที่
คล้ำยกับ Undo Card ติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพ่ือป้องกันกำรเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระบบ หรือ เพ่ิม ลบ 
ข้อมูลต่ำง ๆ ในฮำร์ดดิสก์โดยไม่ได้รับอนุญำต ถ้ำติดตั้งโปรแกรม Deep Freeze แล้ว เวลำ Restart เครื่อง 
ข้อมูลทั้งหมดก็จะกลับมำเหมือนเดิม 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๔ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท้ังหมด (ข้อ) - - ๖ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ีสำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มี ๑ - ๓, ๕ - ๖) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับกำรพัฒนำ
ในด้ำนคุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำฯ และบุคลำกรทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 12 ของ สมศ.) 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔๙.๙๙ ≥ ๕๐ ≥ ๖๐ ≥ ๗๐ ≥ ๗๕ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีครู/ผช.ครู/นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับกำร
พัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๔๓๔ นำย จำกจ ำนวนครู/ผช.ครู/นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร
ทั้งหมด ๔๓๔ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รำยละเอียดตำมผนวก จ ท้ำยเล่มรำยงำนฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีครู/ผช.ครู/นำยทหำรปกครอง     
และบุคลำกร ทีไ่ด้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม จ ำนวน ๑,๓๓๒ นำย จำกจ ำนวนคร/ูผช.ครู/นำยทหำร
ปกครอง และบุคลำกรทั้งหมด ๑,๓๓๒ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำกำร/นำยทหำร
ปกครอง และบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรมฯ 

๔๕๕ ๔๔๓ ๔๓๔ ๑,๓๓๒ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ 
ทั้งหมด 

๔๕๕ ๔๔๓ ๔๓๔ ๑,๓๓๒ 

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

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

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

> ๙ ≤ ๙ 
(๗.๐๑ - ๙) 

≤ ๗ 
(๖.๐๑ - ๗) 

≤ ๖ 
(๕.๐๑ - ๖) 

≤ ๕ 
(๐ - ๕) 

ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้รับงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (ประกอบด้วย งบประมำณ
ประจ ำปี งป.รำยรับสถำนศึกษำ  งป.ปรับปรุงอำคำรสถำนที่ และงบอ่ืน ๆ) ทั้งหมด ๓๕๑,๑๕๔,๖๐๘.๑๕ บำท 
โดยมีเงินเหลือสุทธิ จ ำนวน ๒,๒๐๐,๒๔๕.๗๖ บำท คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 
๑,๐๐๙,๙๐๕,๙๗๕.๔๑ บำท โดยมีเงินเหลือสุทธิ เป็นเงิน ๑๙,๑๖๗,๒๙๐.๕๑ บำท คิดเป็นร้อยละ ๑.๙๐ 
รำยละเอียดตำมผนวก ฉ ท้ำยเล่มรำยงำนฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๑) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ๑๕,๕๔๕,๑๕๓.๓๙ ๑,๔๒๑,๘๙๑.๓๖ ๒,๒๐๐,๒๔๕.๗๖ ๑๙,๑๖๗,๒๙๐.๕๑ 
จ ำนวนงบประมำณที่ได้รับ
กำรจัดสรรทั้งหมด 

๓๒๗,๗๕๒,๒๒๔.๖๘   ๓๓๐,๙๙๙,๑๔๒.๕๘ ๓๕๑,๑๕๔,๖๐๘.๑๕ ๑,๐๐๙,๙๐๕,๙๗๕.๔๑ 

ร้อยละ ๔.๗๔ ๐.๔๓ ๐.๖๓ ๑.๙๐ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)    ๕ 

(๒) ร้อยละของงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ ต่องบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๑๔.๙๙ ≥ ๑๕ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ ≥ ๓๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

 



๙๓ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล  พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรใช้งบประมำณ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์กำรฝึก/
เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน ๓๙,๗๖๒,๙๒๔.๐๐ บำท 
จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๑๒๕,๙๓๐,๒๖๔.๐๓ บำท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๘ ซึ่งงบประมำณสื่อ/
โสตทัศนูปกรณ์ฯ ประกอบด้วย 
 ๑) อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ ์ จ ำนวน       ๓๙,๔๓๒,๗๘๐.๐๐ บำท 
 ๒) นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้   จ ำนวน                  ๗๘,๘๐๘.๐๐ บำท  
 ๓) ระบบห้องสมุด  จ ำนวน       ๖๙,๙๘๐.๐๐ บำท 
 ๔) ระบบสำรสนเทศ   จ ำนวน      ๑๘๑,๓๕๖.๐๐ บำท 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีกำรใช้งบประมำณ สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  
อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ เป็นเงิน 
๑๐๙,๖๐๖๖๔๕.๑๒ บำท จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๓๕๙,๕๑๑,๔๙๖.๕๗ บำท คิดเป็นร้อยละ 
๓๐.๔๙ ซึ่งงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ฯ รำยละเอียดตำมผนวก ฉ ท้ำยเล่มรำยงำนฯ ประกอบด้วย 
 ๑) อุปกรณ์กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก/สื่อ/โสตทัศนูปกรณ ์ จ ำนวน     ๑๐๘,๖๓๘,๘๙๒.๗๑ บำท 
 ๒) นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้   จ ำนวน     ๒๒๐,๘๖๐.๐๐ บำท  
 ๓) ระบบห้องสมุด  จ ำนวน      ๒๒๔,๔๗๐.๐๐ บำท 
 ๔) ระบบสำรสนเทศ   จ ำนวน     ๕๒๒,๔๘๕.๔๑ บำท 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๒) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
งบประมำณสื่อ/โสต 
ทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์กำรฝึก/
เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและ
กำรสร้ำงองค์ควำมรู้ ระบบ
ห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ 

๓๕,๙๔๐,๗๗๖.๔๗ ๓๓,๙๐๒,๙๔๔.๖๕ ๓๙,๗๖๒,๙๒๔.๐๐ ๑๐๙,๖๐๖,๖๔๕.๑๒ 

งบด ำเนินกำรจดักำรศึกษำ ๑๐๗,๔๐๘,๗๑๔.๗๙ ๑๒๖,๑๗๒,๕๑๗.๗๕ ๑๒๕,๙๓๐,๒๖๔.๐๓ ๓๕๙,๕๑๑,๔๙๖.๕๗ 
ร้อยละ ๓๓.๔๖ ๒๖.๘๗ ๓๑.๕๘ ๓๐.๔๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรือ ๕)   - ๕ 

(๓) รอ้ยละของงบประมำณวัสดุฝึก ต่องบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๔.๙๙ ≥ ๕ ≥ ๗ ≥ ๘ ≥ ๑๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรใช้งบประมำณวัสดุฝึก (วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ส ำหรับกำร
ฝึกปฏิบัติงำน) จ ำนวน ๕๒,๖๒๓,๗๓๖.๖๓ บำท จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้งหมด จ ำนวน ๑๒๕,๙๓๐,๒๖๔.๐๓ บำท 
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๙ ซึ่งงบประมำณวัสดุฝึก ประกอบด้วย ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น/แก๊สหุงต้ม วัสดุสำย พธ. 



๙๔ 
 

(วัสดุสิ้นเปลือง) ค่ำวัสดุสำย ยศ.ทร. (วัสดุเครื่องช่วยกำรศึกษำ) ค่ำวัสดุสำย อร.(วัสดุฝึกงำน) ค่ำวัสดุสำย 
วศ.ทร. (วัสดุฝึกงำน) และค่ำยุทธอำภรณ์   
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีกำรใช้งบประมำณวัสดุฝึก (วัสดุ
สิ้นเปลืองที่ใช้ส ำหรับกำรฝึกปฏิบัติงำน) จ ำนวน ๑๕๓,๔๒๓,๔๒๕.๙๕ บำท จำกงบด ำเนินจัดกำรศึกษำทั้งหมด 
จ ำนวน ๓๕๙,๕๑๑,๔๙๖.๕๗ บำท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๘ รำยละเอียดตำมผนวก ฉ ท้ำยเล่มรำยงำนฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๖ (๓) เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
งบประมำณวัสดุฝึก ๕๐,๑๓๐,๕๑๙.๓๒  ๕๐,๖๖๙,๑๗๐ ๕๒,๖๒๓,๗๓๖.๖๓ ๑๕๓,๔๒๓,๔๒๕.๙๕ 
งบด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำ ๑๐๗,๔๐๘,๗๑๔.๗๙ ๑๒๖,๑๗๒,๕๑๗.๗๕ ๑๒๕,๙๓๐,๒๖๔.๐๓ ๓๕๙,๕๑๑,๔๙๖.๕๗ 
ร้อยละ ๔๖.๖๗ ๔๐.๑๖ ๔๑.๗๙ ๔๒.๖๘ 
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 ำกับดูแลให้สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
ครบถ้วน 
(๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๕)  มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป 

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.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ      จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งต่ำง ๆ ในกำร
บริหำรสถำนศึกษำ จำกกำรศึกษำเอกสำรและสัมภำษณ์ผู้บริหำร พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำของ รร.ชุมพลฯ ตำมค ำสั่ง ยศ.ทร. (เฉพำะ) ที่ ๕๕๗/๒๕๕๖ ลง ๒๒ ส.ค.๕๖ โดยมี จก.ยศ.ทร.        
เป็นประธำน และมี ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นเลขำนุกำร ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ได้ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ได้ระบุไว้ในค ำสั่ง
ในกำรก ำหนดทิศทำงนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำโรงเรียน ด้วยกำรจัดประชุมคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำฯ เพ่ือพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ  
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ตำมแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ  



๙๕ 
 

  (๒)  มีกำรประชุมชี้แจงกำรปฏิบัติงำนและติดตำมงำน อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และรำยงำนผลกำร
ติดตำม พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 (๓)  มีกำรด ำเนินงำนภำยใต้หลักธรรมำภิบำลและก ำกับดูแลให้สถำนศึกษำ ด ำเนินกำรภำยใต้       หลัก
ธรรมำภิบำลครบถ้วน (ประกอบด้วย หลักประสิทธิผล  หลักประสิทธิภำพ  หลักกำรมีส่วนร่วม  หลักควำม
โปร่งใส  หลักกำรตอบสนอง  หลักภำระรับผิดชอบ  หลักนิติธรรม  หลักกำรกระจำยอ ำนำจ  หลักควำมเสมอภำค
และหลักกำรมุ่งเน้นฉันทำมติ) พบว่ำ คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ
สอดคล้องกับหลักธรรมำภิบำล โดยให้มีกำรกระจำยอ ำนำจ เน้นกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร และควำม
เสมอภำค พิจำรณำจำกรำยงำนกำรประชุมที่ให้ทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นเพ่ือใช้ประกอบกำร
บริหำรงำน และก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ รวมทั้งเปิดโอกำสให้บุคคลภำยนอกสถำนศึกษำ
เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรและก ำหนดทิศทำงในกำรพัฒนำ
สถำนศึกษำตำมที่ ทร. ก ำหนด 
  (๔)  มีกำรติดตำมงำนตำมแผนยุทธศำสตร์/แผนงำนประจ ำปีอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง พบว่ำ คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำฯ มีกำรติดตำมงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗
จ ำนวน ๑ ครั้ง โดยกำรเสนอรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗       
(ภำคต้น) ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ รับทรำบ เมื่อ ๒๘ ก.ย.๕๗   
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำปรับปรุงหรือพัฒนำกำรด ำเนินงำนในปีต่อไป พบว่ำ รร.ชุมพลฯ 
ได้น ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำรและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ เมื่อ ๒๐ มิ.ย.๕๗ ไปปรับแก้ไข
โครงกำรในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยเพิ่มโครงกำร
พัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ นรจ. ในแผนพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือรองรับกำรประเมินภำยนอกรอบสี่   
ในตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม (ภำยในสถำนศึกษำ) ที่ให้ผู้เรียนมีควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่อสำรด้วย
ภำษำอังกฤษ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๗* เท่ำกับ ๔ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท้ังหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ีสำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๔ ข้อ 
(มีข้อ ๑, ๓ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๔  

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  



๙๖ 
 

(๗) ระบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
(๘) มีทรัพยำกรกำรเรียนรู้และแหล่งกำรเรียนรู้ ที่มีควำมหลำกหลำย เพียงพอและทันสมัย 
เกณฑ์กำรให้คะแนน ใช้คะแนนเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำรสูงสุด และ/หรือรองที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง          
ซึ่งสำมำรถพิจำรณำได้ใน ๓ กรณ ีดังนี้ 

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

- กรณีที่ ๒ ให้ผู้บริหำรประเมินตนเอง ร้อยละ ๖๐ และหัวหน้ำหน่วยประเมินผู้บริหำร ร้อยละ ๔๐ โดยให้ 
ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ  หรือ 

- กรณีท่ี ๓ ให้ผู้บริหำรสูงสุดประเมินตนเอง โดยให้ครอบคลุมประเด็นกำรพิจำรณำ ๘ ข้อ 

เกณฑป์ระเมิน หมำยเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ใช้ผลประเมินตำมควำมเป็นจริง ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน  
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรประเมินผู้บริหำร ปีละ ๒ ครั้ง โดยเลือกประเมินผู้บริหำร
(น.อ.ก ำจร  เจริญเกียรติ) ในกรณีที่ ๒ (ผู้บริหำรประเมินตนเอง : น้ ำหนักร้อยละ ๖๐ มีค่ำเฉลี่ย ๕.๐๐ และให้ 
ผู้บังคับบัญชำประเมินผู้บริหำร ในกำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตรของ ทร. ผ่ำนระบบ HRMISS จ ำนวน        
๒ ครั้ง : น้ ำหนักร้อยละ ๔๐ มีค่ำเฉลี่ย ๔.๘๖) ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำรถ่วงน้ ำหนักแล้ว เท่ำกับ ๔.๙๔    
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีกำรประเมินผู้บริหำร (รวม ๒ ท่ำน) 
มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินผู้บริหำร เท่ำกับ ๔.๙๐    
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๔.๘* เท่ำกับ ๔.๙๐ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ  

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ 
(น.อ.อะดุง) 

ปี ๒๕๕๖ 
(น.อ.ก ำจร) 

ปี ๒๕๕๗ 
(น.อ.ก ำจร 

รวม 
๓ ปี 

ผลประเมินตนเองของผู้บริหำร : ร้อยละ ๖๐ ๔.๙๐ ๔.๘๘ ๕.๐๐ - 
ผลประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร ครั้งที่ ๑ ๙๗ ๙๖.๖๗ ๙๗.๐๐ - 
ผลประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร ครั้งที่ ๒ ๙๘ - ๙๗.๓๓ - 
ผลเฉลี่ยกำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร  
(ร้อยละ) 

๙๗.๕๐ ๙๖.๖๗ ๙๗.๑๗ - 

ผลเฉลี่ยกำรประเมินค่ำนำยทหำรสัญญำบัตร 
(ปรับเป็น ๕ ระดับคะแนน) : นน.ร้อยละ ๔๐ 

๔.๘๘ ๔.๘๓ ๔.๘๖ - 

ค่ำเฉลี่ยรวมผลประเมินผู้บริหำร ถ่วงน้ ำหนักแล้ว ๔.๘๙ ๔.๘๖ ๔.๙๔ ๑๔.๖๙ 
เฉลี่ยรวม ๓ ปี - - - ๔.๙๐ 
ผลประเมิน    - ๔.๙๐ 

 
 
 



๙๗ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน 
 

ตัวบ่งช้ี น้ ำหนัก 
(A) 

ผลประเมิน 
เฉลี่ย  
๓  ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๔.๑ สถำนศึกษำมีกำรก ำหนดแผนในกำรบริหำรจัดกำร
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ของ ทร. และนโยบำยด้ำน
กำรศึกษำของ กห. 

๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๒ กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ
(เกณฑ์ตำมที่กองทัพก ำหนด) 

๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

๔.๓ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์
วิชำกำร/นำยทหำรปกครองที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำน
วิชำชีพ/ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/ด้ำนเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสำรสนเทศ/ด้ำนเทคโนโลยีกำรผลิตสื่อกำร
เรียนกำรสอน/ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ต่อจ ำนวนครู/
อำจำรย์ประจ ำ/อำจำรย์วิชำทหำรฯ ทั้งหมด      

๕ ๗๗.๙๒ ๘๘.๔๘ ๘๔.๔๖ ๘๓.๗๓ ๕ ๒๕ 

๔.๔ ศักยภำพของระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำร   
กำรเรียนกำรสอนกำรสร้ำงองค์ควำมรู ้

๕   ๕ ใน  
๖ ข้อ 

 ๔ ๒๐ 

๔.๕ ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ/วิชำทหำร 
นำยทหำรปกครอง และบุคลำกร ที่ได้รับกำรพัฒนำในด้ำน
คุณธรรม จริยธรรมในแต่ละปี ต่อจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ
ฯและบุคลำกรทั้งหมด 

๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ ๒๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔.๖ ศักยภำพด้ำนกำรเงินและงบประมำณ (๕)       
(๑) ร้อยละของเงินเหลือจ่ำยสุทธิ ต่องบประมำณที่ได้รับกำร
จัดสรร 

๑ ๔.๗๔ ๐.๔๓ ๐.๖๓ ๑.๙๐ ๕ ๕ 

(๒) ร้อยละของงบประมำณสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์  อุปกรณ์
กำรฝึก/เครื่องช่วยฝึก นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ 
ระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ ต่องบด ำเนินกำรจัด
กำรศึกษำ 

๒ ๓๓.๔๖ ๒๖.๘๗ ๓๑.๕๘ ๓๐.๔๙ ๕ ๑๐ 

(๓) ร้อยละของงบประมำณวสัดฝุึก ต่องบด ำเนนิกำรจัด
กำรศึกษำ 

๒ ๔๖.๖๗ ๔๐.๑๖ ๔๑.๗๙ ๔๒.๖๘ ๕ ๑๐ 

๔.๗* กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ๕ - - ๔ ใน  
๕ ข้อ 

- ๔ ๒๐ 

๔.๘* กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำ ๕ ๔.๘๙ ๔.๘๖ ๔.๙๔ ๔.๙๐ ๔.๙๐ ๒๔.๔๘ 
รวม ๔๐      ๑๘๙.๔๘ 

ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๗๔ 
ระดับคุณภำพ       ดีมาก 

 
  
 
 
 
  
 



๙๘ 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมมุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ    
ไดม้ำตรฐำนสำกล 
 ๒. มีกำรจัดท ำทั้งแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยครบถ้วนทุกโครงกำร 
 ๓. มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๕๗ พร้อมจัดเก็บ
หลักฐำนอ้ำงอิงได้ครบถ้วนทุกโครงกำร  
 ๔. โครงกำรส่วนใหญ่ ด ำเนินกำรได้ครบวงจร PDCA  

จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ได้น้อยกว่ำจ ำนวนครั้งที่ก ำหนด และห้วงเวลำกำรประชุม 
เกินวงรอบปีกำรศึกษำ 
 ๒. ไม่มีกำรสรุปรำยชื่อและจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม มีแต่เพียง      
กำรรำยงำนกำรอบรมศีลธรรมของอนุศำสนำจำรย์ ที่ระบุเฉพำะจ ำนวนข้ำรำชกำรที่เข้ำรับกำรอบรม 
 ๓. ข้อมูลในฐำนข้อมูลครู ฐำนข้อมูลก ำลังพล ยังไม่เป็นปัจจุบัน (เป็นข้อมูลเก่ำและสถำนภำพไม่ตรงกับ
ควำมเป็นจริง) และไม่ระบุว่ำเป็นข้อมูลของปีกำรศึกษำใด  
 ๔. ในเว็บไซต์ รร.ชุมพลฯ ไม่พบรูปแบบกำรประเมินออนไลน์ตำมท่ีระบุใน SAR 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. ควรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และด ำเนินกำรให้อยู่ภำยใน
วงรอบปีกำรศึกษำ  
 ๒. ในแบบกรอกข้อมูลกำรพัฒนำครู/อำจำรย์ประจ ำ ควรระบุเพ่ิมสถำนที่ในกำรพัฒนำครู/อำจำรย์ 
รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมถึงครูปกครองด้วย  
 ๓. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่  
  - ควรจัดท ำตำรำงสรุปผลรำยชื่อและจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้ำนอ่ืน ๆ พร้อมจ ำนวนชั่วโมงที่ได้รับกำรพัฒนำ เช่นเดียวกับกำรพัฒนำของครู ทั้งนี้จะไม่นับกำรฟังบทควำม
ศีลธรรมและวัฒนธรรมในแถววันพฤหัสบดี (ในกรณีที่ใช้ผลกำรอบรมศีลธรรมประจ ำเดือน ควรให้ กพ.ฯ    
พิมพ์รำยชื่อข้ำรำชกำรทั้งหมดในรูปของตำรำงอบรมทั้ง ๑๒ เดือน ในใบเดียวกัน แยกตำมกอง/แผนก/แบ่งชุด 
ส ำหรับให้อนุศำสนำจำรย์ใช้เก็บข้อมูล) 
  - วำงแผนพัฒนำครู/ผช.ครูประจ ำ ให้ได้ จ ำนวน ๓๐ ชม./ปี/คน 
  - วำงแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ให้ได้ จ ำนวน ๑๐ ชม./ปี/คน 
  - เพ่ิมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ให้ครอบคลุมตำมตัวบ่งชี้รอบสี่  (ก ำกับติดตำม
กำรด ำเนินงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมแผนที่ก ำหนด จัดประชุมอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง กรรมกำรเข้ำร่วมประชุม  
คนละไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของจ ำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งหมด ให้ควำมเห็นชอบอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ มำตรกำรส่งเสริม พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร  
  - บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง : แต่งตั้งคณะกรรมกำร ก ำหนดวัตถุปะสงค์ ระบุ/วิเครำะห์ประเด็นควำมเสี่ยง 
ประเมินและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง (ก ำหนดกลยุทธ์และเป้ำหมำย) 
ก ำหนดมำตรกำรควบคุม/ลดควำมเสี่ยง ก ำกับติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล 
  - กำรเสนอขออนุมัติและรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรในแต่ละครั้ง (ควรแนบรำยชื่อและจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกครั้ง เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนประกอบเกณฑ์กำรพิจำรณำ 



๙๙ 
 

 ๔.  ควรป้อนข้อมูลในฐำนข้อมูลครู ข้อมูลก ำลังพล ข้อมูล นรจ. ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
และจัดระบบหมวดหมู่ตำมปีกำรศึกษำ 
 ๕. ในกรณีที่มีกำรประเมินออนไลน์ ควรน ำเสนอรูปแบบกำรประเมินออนไลน์ไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบ
เอกสำรตัวอย่ำงแบบประเมินไว้อ้ำงอิงด้วย 
 ๖. ควรน ำโปรแกรมสำรสนเทศงำนกำรศึกษำ (eqanavy) ที่ ยศ.ทร. พัฒนำขึ้นจำกควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำต่ำง ๆ และได้จัดอบรมกำรใช้โปรมแกรมฯ ให้เมื่อ ส.ค.๕๘ ที่ผ่ำนมำ มำใช้ในกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลครู 
ฐำนข้อมูลนักเรียน  ฐำนข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุน และฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือเอ้ือ ต่อ
กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ชุมพลฯ 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๐๐ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ฯ 
รำยละเอียดกำรสรุปผลผลด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของโครงกำรในแผนปฏิบัติงำนของ รร.ชุมพลฯ 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 
๑. แผนพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 

๑.๑ โครงกำรติดตำมและ
ประเมินผลผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ 

จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่ได้ผล
ประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผูใ้ช้
ในด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและ
คุณลักษณะทำงทหำรระดับดี (≥ ๓.๕๑) 
ขึ้นไป ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของ
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด      
ที่ได้รับกำรประเมิน 

มีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่
มผีลประเมินระดับดี
ขึ้นไป จ ำนวน ๓๑๖ 
นำย จำกทั้งหมด 
๓๓๑ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๙๕.๔๗ 

  

 ๑.๒ โครงกำรทบทวนข้อสอบ
มำตรฐำนวิชำชีพ 

จ ำนวน (สำขำท่ีมีกำรจดัท ำ) ข้อสอบ
มำตรฐำนวิชำชีพ ครบทุกสำขำ  

มีครบทั้ง ๙ สำขำ คือ  
นว.ส./นว.ป.(กร.) 
นว.ป.(สอ.รฝ.) นว.สพ.  
นว.สห. กล. กล.คบ.
ช่ำงเอวโิอนิกส์ กล.คบ. 
ช่ำงล ำตัวและนิวดรอลิกส์ 
กล.คบ. ช่ำงเครื่องยนต์
อำกำศยำน และ พศ.กง. 

  

 ๑.๓ โครงกำรประเมินกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนของครู
ภำยในและครูภำยนอก 

จ ำนวนครั้งในกำรประเมินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของครูภำยในและครู
ภำยนอก ไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง/ปีกำร 
ศึกษำ 

ประเมิน ๑ ครั้ง  
เมื่อ ม.ค. - เม.ย.๕๘ 

  

 ๑.๔ โครงกำรเพิ่ม
ประสบกำรณ์วิชำชีพ/ศึกษำ 
ดูงำนของ นรจ. 

จ ำนวนพรรค - เหล่ำ ที่มีกิจกรรมเพิ่ม
ประสบกำรณ์วิชำชีพ/ศึกษำดูงำนของ 
นรจ. ครบทุกพรรค - เหล่ำ 

มีครบทั้ง ๔ พรรค  
นว. ๑๑ แห่ง 
กล.   ๘ แห่ง 
นย.   ๔ แห่ง 
พศ.   ๗ แห่ง 

  

 ๑.๕ โครงกำรปฐมนิเทศครู/
ผช.ครูใหม ่

จ ำนวนครั้งในกำรปฐมนิเทศคร/ูผช.ครู
ใหม ่ไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 

จัด ๑ ครั้ง  
เมื่อ ๗ ส.ค.๕๗ 

  

 ๑.๖ โครงกำรประเมิน
ทรัพยำกรกำรเรียนรู ้

จ ำนวนครั้งในกำรประเมินทรัพยำกร
กำรเรยีนรู้ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง/ปี
กำรศึกษำ 

ประเมิน ๑ ครั้ง  
เมื่อ ต.ค. - ธ.ค.๕๗ 

  

 ๑.๗ โครงกำรปฐมนิเทศ 
นรจ.ใหม ่

จ ำนวนครั้งในกำรปฐมนิเทศ นรจ.ใหม่ 
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 

จัด ๑ ครั้ง 
เมื่อ ๕ มิ.ย.๕๗ 

  



๑๐๑ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ 
รำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของโครงกำรในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 
 ๑.๘ โครงกำรพัฒนำทักษะ

ภำษำอังกฤษ นรจ. 
จ ำนวน นรจ. ที่สอบผ่ำนเกณฑ์        
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ของจ ำนวน 
นรจ.ทั้งหมด  

นรจ.ช้ันปีท่ี ๑ สอบ
ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน 
๑๔๘ นำย จำก
ทั้งหมด ๗๒๐ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๕๖ และ นรจ.
ช้ันปีท่ี ๒ สอบผ่ำน
เกณฑ์ จ ำนวน ๑๔ 
จำกทั้งหมด ๓๖๐ 
นำย คิดเป็นร้อยละ 
๓.๘๙ 

  

รวม ๘ โครงการ ๘ ตัวชี้วัด  ๗ ๑ 
๒. แผนพัฒนำ
นวัตกรรมและกำร
สร้ำงองค์ควำมรู ้

๒.๑ โครงกำรจดัท ำผลงำน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค ์

จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์          
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙ ของจ ำนวนครู/
ผช.ครู ท้ังหมด 

มผีลงำนของครู ๓๘ ช้ิน 
จำกครูทั้งหมด ๑๔๘ 
นำย คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๖๘ 

  

 จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์          
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒ ของจ ำนวน
ผู้เรยีนทั้งหมด 

มีผลงำนของ นรจ.  
๒๐ ช้ิน จำก นรจ.
ทั้งหมด ๑,๐๘๐ นำย
คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๕ 

  

๒.๒ โครงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้
ครู/ผช.ครู สร้ำงนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ และงำนวิจัย 

จ ำนวนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งำนวิจัย และงำนสร้ำงสรรค์          
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙ ของจ ำนวนครู/
ผช.ครู ท้ังหมด 

มีผลงำนของครู ๓๘ ช้ิน 
จำกครูทั้งหมด ๑๔๘ 
นำย คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๖๘ 

  

๒.๓ โครงกำรเผยแพร่ผลงำน 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
งำนวิจัย ผ่ำนระบบเครือข่ำย 

จ ำนวนผลงำนนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
และงำนวิจัย ของครู/ผช.ครู ที่มีกำร
เผยแพร่ผ่ำนระบบเครือข่ำย ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๙  ของจ ำนวนคร/ูผช.ครูทั้งหมด 

มีผลงำนของครู ๓๘ ช้ิน 
จำกครูทั้งหมด ๑๔๘ 
นำย คิดเป็นร้อยละ 
๒๕.๖๘ 

  

รวม ๓ โครงการ ๔ ตัวชี้วัด  ๓ ๑ 
๓. แผนกำร
ให้บริกำรทำง
วิชำกำรและ
วิชำชีพ 

๓.๑ โครงกำรอบรมกีฬำแก่
เยำวชน 

จ ำนวนครั้งในกำรจัดอบรมกีฬำแก่
เยำวชน ไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง/ปี
กำรศึกษำ 

จัด ๑ ครั้ง เมื่อ  
๘ เม.ย. - ๘ พ.ค.๕๘ 

  

๓.๒ โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษ   
      ๓.๒.๑ กิจกรรมอบรม
ภำษำอังกฤษแก่เยำวชน       

จ ำนวนครั้งในกำรจัดอบรม
ภำษำอังกฤษแก่เยำวชน ไม่น้อยกว่ำ 
๑ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 

จัด ๑ ครั้ง เมื่อ 
๒๓ ม.ีค. - ๓ เม.ย.๕๘ 

  

       ๓.๒.๒ กิจกรรมอบรม
ภำษำอังกฤษแก่ข้ำรำชกำรใน
พื้นที่สัตหีบ 

จ ำนวนครั้งในกำรจัดอบรม
ภำษำอังกฤษแก่ข้ำรำชกำรในพ้ืนท่ี   
สัตหีบ ไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง/ปีกำรศกึษำ 

จัด ๑ ครั้ง เมื่อ 
๒๐ เม.ย. - ๑๘ พ.ค.๕๘ 

  



๑๐๒ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ 
รำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของโครงกำรในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 
 ๓.๓ โครงกำรฝึกข้ำรำชกำร

กลำโหมพลเรือนต่ ำกว่ำช้ัน
สัญญำบัตร 

จ ำนวนผู้ที่ส ำเร็จกำรฝึกอบรม          
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของจ ำนวนผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมทั้งหมด 

มีผู้ที่ส ำเร็จกำร
ฝึกอบรม จ ำนวน 
๕๓ นำย จำก
ทั้งหมด ๕๓ นำย 
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

  

รวม ๓ โครงการ ๔ ตัวชี้วัด  ๔ ๐ 
๔. แผนท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๔.๑ โครงกำรบรรพชำสำมเณร จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่เข้ำร่วม
โครงกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของ
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด 

มี นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ 
เข้ำร่วม ๓๕๓ นำย 
จำกทั้งหมด ๓๖๐ 
นำย คิดเป็น    
ร้อยละ ๙๘.๐๖ 

  

รวม ๑ โครงการ ๑ ตัวชี้วัด  ๑  ๐ 
๕. แผนพัฒนำกำร
บริหำรจดักำร 

๕.๑ โครงกำรประเมินกำร
บริหำรจดักำร 

จ ำนวนครั้งในกำรประเมินระบบสวัสดิกำร 
ผู้บริหำรและระบบกำรบริหำรจัดกำร
ข้อมูล ไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 

มีประเมนิ ๓ ครั้ง 
- ระบบสวสัดิกำร 
๑ ครั้ง 

  

   - ผู้บริหำร ๑ ครั้ง 
- ระบบบรหิำร
จัดกำรขอ้มลู ๑ ครั้ง 

  

 ๕.๒ โครงกำรพัฒนำระบบ
สำรสนเทศ 

มีระบบสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพ    
 (๑) จ ำนวนพื้นที่ในกำรให้บริกำร

เครือข่ำย ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๙๐ ของ 
(พื้นที่) หน่วยงำนทั้งหมด ประกอบด้วย 
พื้นที่ ๑) หน่วยในอำคำร บก.ฯ และ 
กศษ.ฯ ๒) กรำบพัก นรจ.  ๓) ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ ๔) ลำนสองสมอและ
หมวดแรงงำน ๕) แผนกแพทยฯ์ และ
สถำนรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๙        
๖) อำคำรพลศึกษำ  ๗) ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ  
๘) อำคำรเรียนรวมและ มว.จัดเลีย้ง    
๙) โรงฝึกอำวุธและแผนกขนส่ง      
๑๐) มว.โรงงำน  โรงฝกึกำรจักร และคลัง
กำรเรือ ๑๑) บ้ำนพัก ผบ.รร.ชุมพลฯ 
ยศ.ทร. ๑๒) แผนกพลำธิกำร         
๑๓) อำคำรเรยีนอิเล็กทรอนิกส์ และ 
๑๔) คลังต ำรำ 

ขยำยพื้นที่ให ้
บริกำรเครือข่ำย
ได้ครบท้ัง ๑๔ 
พื้นที ่จำกท้ังหมด 
๑๔ พื้นที่ คิดเป็น 
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

  



๑๐๓ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ 
รำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของโครงกำรในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 
  (๒) จ ำนวนระบบสำรสนเทศที่มีกำร

ปรับปรุง/พัฒนำระบบงำนบริหำรและ
งำนบริกำร ไม่น้อยกว่ำ ๑ ระบบต่อปี
กำรศึกษำ 

ปรับปรุงได้ ๖ 
ระบบ คือ  
๑) ระบบก ำลังพล  
๒) ระบบ
ประเมินผลและ
วิเครำะห์ข้อมูล  
๓) ระบบสำรบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์  
๔) ระบบงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 
๕) ระบบงำน
นวัตกรรม 
๖) ระบบกำรบริหำร
จัดกำรข้อมูล 

  

   (๓) ข้อมูลในฐำนข้อมูลต่ำง ๆ ในระบบ
ข้อมูลข่ำวสำรภำยในที่สมบูรณ์และเป็น
ปัจจุบัน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของ
จ ำนวนข้อมูลทั้งหมด 

ข้อมูลใน
ฐำนข้อมูลต่ำง ๆ 
จ ำนวน ๑๑,๐๔๘ 
จำกท้ังหมด 
๑๑,๐๔๘ ข้อมลู 
คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐ 

  

  (๔) กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์
กิจกรรม ข่ำวสำร และบทควำมสำระ
ควำมรู้ต่ำง ๆ ผ่ำนเว็บไซต์และระบบ
ข้อมูลข่ำวสำรภำยใน หน่วย อย่ำงน้อย
สัปดำหล์ะ ๒ ครั้ง หรือไม่น้อยกว่ำ 
๑๐๐ รำยกำรต่อป ี

เผยแพร่กจิกรรมฯ
ในเว็บไซต์และ
ระบบข้อมลูข่ำวสำร
ภำยใน จ ำนวน 
๑๕๕ รำยกำร 

  

รวม ๒ โครงการ ๕ ตัวชี้วัด  ๕ ๐ 
๖. แผนพัฒนำครู/
ผช.คร ู

๖.๑ โครงกำรอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำรจัดท ำ
งำนวิจัยในช้ันเรียน 

จ ำนวนครั้งในกำรจัดอบรม ไม่น้อยกว่ำ 
๑ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 
 

จัด ๑ ครั้ง เมื่อ 
๑๖ ก.ค., ๑๕ ส.ค. 
และ ๓ ก.ย.๕๗ 

  

 ๖.๒ โครงกำรอบรมและพัฒนำ
ทักษะกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์
ประยุกต ์

(๑) จ ำนวนครู/ผช.ครู ท่ีเข้ำรับกำร
อบรม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๑๐ ของ
จ ำนวนครู/ผช.ครูทั้งหมด 

มีครู/ผช.ครู ที่เข้ำ
รับกำรอบรม 
จ ำนวน ๒๔ นำย 
จำกครู/ผช.ครู
ทั้งหมด ๑๔๘ นำย  
คิดเป็นร้อยละ 
๑๖.๒๒ 

  



๑๐๔ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ 
รำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของโครงกำรในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 
  (๒) จ ำนวนบุคลำกรที่เข้ำรับกำรอบรม 

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๕ ของจ ำนวน
บุคลำกรทั้งหมด 

มีบุคลำกรที่เข้ำรับ
กำรอบรม จ ำนวน 
๓๗ นำย จำก
บุคลำกรทั้งหมด 
๒๘๖ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๒.๙๔ 

  

 ๖.๓ โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ให้แก่คร/ูผช.ครู 

จ ำนวนครู/ผช.ครู ท่ีได้รับกำรพัฒนำ
ด้ำนวิชำกำร/วิชำชีพ ไม่นอ้ยกว่ำรอ้ยละ 
๕๐ ของจ ำนวนคร/ูผช.ครูทั้งหมด 

มีครู/ผช.ครู ท่ีได้รับ
กำรพัฒนำ ๑๒๕ 
นำย จำกคร/ูผช.ครู 
ทั้งหมด ๑๔๘ นำย 
คิดเป็นรอ้ยละ 
๘๔.๔๖ 

  

 ๖.๔ โครงกำรสัมมนำร่วมกัน
ระหว่ำงครภูำยในและครู
ภำยนอก 

จ ำนวนครั้งในกำรจัดสัมมนำ            
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 

จัด ๒ ครั้ง เมื่อ 
๒๐ พ.ค.๕๗ และ 
๑๙ ธ.ค.๕๗ 

  

รวม ๔  โครงการ ๕ ตัวชี้วัด  ๕ ๐ 
๗. แผนพัฒนำ
ระบบกลไกประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ 

๗.๑ โครงกำรจดัท ำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง 

(๑) มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของ
แต่ละหน่วยงำน 

มีครบท้ัง ๔ กอง 
คือ บก.ฯ กนร.ฯ 
กศษ.ฯ และ กบก.ฯ 

  

 (๒) มีรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
รร.ชุมพลฯ  

มี ๑ ฉบับ   

๗.๒ โครงกำรทบทวนมำตรฐำน
กำรศึกษำ ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์
กำรประเมิน 

จ ำนวนครั้งในกำรทบทวนมำตรฐำน
กำรศึกษำตัวบ่งช้ี เกณฑ์กำรประเมิน   
ไม่น้อยกว่ำ ๑ ครั้ง/ปีกำรศึกษำ 

๑ ครั้ง 
เมื่อ ๑๔ พ.ค.๕๘ 

  

๗.๓ โครงกำรสรุปผลและจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำนประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ 

จ ำนวนครั้งในกำรสรุปผลและจัดท ำ
แผนปฏิบัติงำนประกันคณุภำพ
กำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ๑ ครั้ง/         
ปีกำรศึกษำ 

๑ ครั้ง 
เมื่อ ๑๕ พ.ค.๕๘ 

  

รวม ๓  โครงการ ๔ ตัวชี้วัด  ๔ ๐ 
โครงกำรสนับสนุน
ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 

๑. โครงกำรฝึกปฏิบัติทำงใช้กำร
ในทะเล 

จ ำนวน นรจ.ช้ันปีท่ี ๑ ทุกพรรค - เหล่ำ 
และ นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ เหล่ำ นว.ส. นว.ป.
(กร.) นว.ป.(ตร.รน.) กล. และ กล.   
(ตร.รน.) ที่มีคะแนนในกำรฝึกปฏิบตัิ
ทำงใช้กำรในทะเลเกณฑ์ดีขึ้นไป        
(≥ ร้อยละ ๘๐) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ   
๖๐ ของจ ำนวนผูเ้รียนทีฝ่ึกท้ังหมด 

มี นรจ. ที่มีคะแนน
กำรฝึกปฏิบัติทำงใช้
กำรในทะเลใน
เกณฑ์ดีขึ้นไป 
จ ำนวน ๙๓๐ นำย 
จำก นรจ.ที่เข้ำฝึก 
๙๓๐ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

  



๑๐๕ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๔ 
รำยละเอียดสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัดของโครงกำรในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ   

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (ต่อ) 

แผนงำน โครงกำร ตัวช้ีวัดและค่ำเป้ำหมำย ผลด ำเนินงำน ผลประเมิน 
    บรรล ุ ไม่

บรรลุ 
 ๒. โครงกำรฝึกปฏิบัติงำนตำม

สำยวิทยำกำร 
จ ำนวน นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ เหล่ำ นว.ป. 
(สอ.รฝ.) นว.สพ. นว.สห. กล.คบ. และ 
พศ.กง. ที่มีคะแนนในกำรฝึกปฏิบัติ
ปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำรเกณฑ์ดี 
ขึ้นไป (≥ ร้อยละ ๘๐) ไม่น้อยกว่ำ   
ร้อยละ ๖๐ ของจ ำนวนผู้เรียนที่ฝึก
ทั้งหมด 

มี นรจ. ที่มีคะแนน
กำรฝึกปฏิบัติงำน
ตำมสำยวิทยำกำร 
ในเกณฑ์ดีขึ้นไป  
จ ำนวน ๑๕๐ นำย 
จำก นรจ. ที่เข้ำฝึก 
๑๕๐ นำย คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ 

  

รวม ๒ โครงการ ๒ ตัวชี้วัด  ๒ ๐ 
โครงกำรสนับสนุน
ตัวบ่งช้ีมำตรกำร
ส่งเสริม 

๑. โครงกำรปฏิบัติจติภำวนำ จ ำนวนครั้งในกำรจัดกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนไม่น้อยกว่ำ ๒๔ ครั้ง/           
ปีกำรศึกษำ 

จ ำนวน ๓๕ ครั้ง    

๒. โครงกำรรักษ์ชำยหำด จ ำนวนครั้งในกำรเก็บขยะ
ชำยหำด ไม่น้อยกว่ำ ๒๐ ครั้ง/     
ปีกำรศึกษำ 

จ ำนวน ๕๐ ครั้ง   

รวม ๒ โครงการ ๒ ตัวชี้วัด  ๒ ๐ 
รวมท้ังหมด ๒๘ โครงการ ๓๕ ตัวชี้วัด  ๓๓ ๒ 

ร้อยละ    ๙๔.๒๙ ๕.๗๑ 
 

หมำยเหตุ 
แผนงำนที่ ๑  มี  ๘ โครงกำร ๘ ตัวชี้วัด  บรรลุ ๗ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ ๑ ตัวชี้วัด 
แผนงำนที่ ๒  มี  ๓ โครงกำร ๔ ตัวชี้วัด  บรรลุ ๓ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ ๑ ตัวชี้วัด 
แผนงำนที่ ๓  มี  ๓ โครงกำร ๔ ตัวชี้วัด  บรรลุ ๔ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ  - ตัวชี้วัด 
แผนงำนที่ ๔  มี  ๑ โครงกำร ๑ ตัวชี้วัด  บรรลุ ๑ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ  - ตัวชี้วัด 
แผนงำนที่ ๕  มี  ๒ โครงกำร ๕ ตัวชี้วัด  บรรลุ ๕ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ  - ตัวชี้วัด 
แผนงำนที่ ๖  มี  ๔ โครงกำร ๕ ตัวชี้วัด  บรรลุ ๕ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ  - ตัวชี้วัด 
แผนงำนที่ ๗  มี  ๓ โครงกำร ๔ ตัวชี้วัด  บรรลุ ๔ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ  - ตัวชี้วัด 
แผนงำนที่ ๘  (อัตลักษณ์)  มี ๒ โครงกำร  ๒ ตัวชี้วัด  บรรลุ  ๒ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ - ตัวชี้วัด 
แผนงำนที่ ๙ (มำตรกำรส่งเสริม)  มี ๒ โครงกำร  ๒ ตัวชี้วัด  บรรลุ  ๒ ตัวชี้วัด  ไม่บรรลุ - ตัวชี้วัด 

 
 
 
 
 

 



๑๐๖ 
 

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 - ๖ ข้อ มีครบทุกข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได ้จ ำนวน ๗ ข้อ          จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๗ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร      ตำม
ค ำสั่ง กศษ.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๘/๒๕๕๖ ลง ๒๐ พ.ย.๕๖ โดยมี หก.กศษ.ฯ เป็นประธำนกรรมกำรบริหำรหลักสูตร  
คณะกรรมกำร ประกอบด้วย หน่วยงำนและบุคคลำกรภำยใน รร. ชุมพลฯ พร้อมผู้แทนจำกหน่วย           สำย
วิทยำกำร ได้แก่ กร.  สอ.รฝ.  สพ.ทร.  สห.ทร.  ขส.ทร.  สสท.ทร.  นย.  กบร.กร.  อล.ทร.  พธ.ทร. และ 
กง.ทร. และได้มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ เป็นลำยลักษณ์อักษรที่ชัดเจน 
คือ มีหน้ำที่ร่วมพิจำรณำ ทบทวน และปรับปรุงด้ำนหลักสูตรที่ใช้ในกำรเรียนกำรสอน  
  (๒)  มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรศึกษำ พบว่ำ  จำกค ำสั่ง 
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ตำมค ำสั่ง กศษ.ฯ (เฉพำะ) ที่ ๘/๒๕๕๖ ลง ๒๐ พ.ย.๕๖ และรำยงำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร จ ำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๗  และครั้งที่ ๒ เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ 
เห็นได้ว่ำประธำนกรรมกำร และคณะกรรมกำรจำกหน่วยงำนและบุคลำกรภำยใน รร. ชุมพลฯ มีส่วนร่วมใน
กำรประชุมและพิจำรณำ แต่ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนที่แสดงให้เห็นว่ำ มีผู้แทนจำกหน่วยสำยวิทยำกำรจำก กร.  
สอ.รฝ.  สพ.ทร.  สห.ทร.  ขส.ทร.  สสท.ทร.  นย.  กบร.กร.  อล.ทร.  พธ.ทร. และ กง.ทร. เข้ำร่วมประชุม 
  (๓)  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรประชุม
คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ จ ำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๗  และครั้งที่ ๒ เมื่อ ๘ เม.ย.๕๘ 
  (๔)  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ทั้งด้ำนวิชำกำรและทำงด้ำนกำรทหำร    
พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ทั้งด้ำนวิชำกำรและทำงด้ำนกำรทหำร 
ตำมโครงสร้ำงหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๕ และตำรำงสอน นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
  (๕)  มีกระบวนกำรประเมินหลักสูตรตำมกรอบเวลำที่ก ำหนดในเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พบว่ำ       ใน
ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.ชุมพลฯ ยังไม่ถึงวงรอบกำรประเมิน เนื่องจำกหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.
๒๕๕๕ เริ่มใช้ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ และได้ก ำหนดวงรอบกำรประเมินทุก ๔ ปี แต่ได้จัดให้มีกำรส ำรวจควำม



๑๐๗ 
 

พึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๕ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ คณะท ำงำน       จึง
อนุโลมให้  
     (๖)  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงหลักสูตร พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.ชุมพลฯ ยังไม่ถึงวงรอบ
กำรประเมิน แต่ได้น ำผลจำกกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรฯ และผู้เกี่ยวข้อง เมื่อ ๑๑ พ.ย.๕๗    
ไปปรับปรุงหัวข้อกำรเรียนกำรสอน เช่น ในหัวข้อเครื่องช่วยหำยใจหน้ำกำก โอ บี โอ เนื่องจำกในกำร
ปฏิบัติงำนปัจจุบันได้มีกำรยกเลิกอุปกรณ์นี้แล้ว และได้ปรับปรุงต ำรำเรียนของ นรจ. บำงสำขำวิชำเพ่ือให้เกิด
ควำมสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในปัจจุบัน และเหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เช่น วิชำป้องกัน    
ควำมเสียหำย ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ตำม อทร.๙๒๐๑ เป็นต้น  
    (๗)  มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้มำปรับปรุงหลักสูตร พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้น ำ
ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำเป็นข้อพิจำรณำ
ในกำรจัดประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร หน.แผนกต่ำง ๆ ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และ         
หน.ชุดวิชำตำมสำขำต่ำง ๆ มำใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงหลักสูตร โดยเน้นกำรฝึกปฏิบัติงำนจริง สัมผัสอุปกรณ์     
ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง และพัฒนำด้ำนกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ เช่น 

            -  จัดให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ฝึกปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำยวิทยำกำร และฝึกวิชำชีพที่โรงฝึกตำมสำขำ
วิชำชีพเพ่ิมมำกขึ้น เช่น กำรฝึกวิชำกำรปืน ณ โรงฝึกกำรอำวุธ กศษ.ฯ  กำรฝึกวิชำกำรเรือโดยกำรถือท้ำย     
เรือเล็ก ณ โรงฝึกถือท้ำยเรือ กศษ.ฯ  กำรฝึกวิชำช่ำงกล ณ โรงฝึกกำรกล กศษ.ฯ  
  -  ส่งเสริมทักษะประสบกำรณ์ทำงวิชำชีพตำมหน่วยสำยวิทยำกำร ได้แก่ สอ.รฝ.  กบร.กร.  สห.ทร. 
และ สพ.ทร. โดยบรรจุโครงกำรที่พัฒนำผู้เรียนเพ่ิมเติมนอกเหนือจำกหลักสูตรฯ คือ โครงกำรเพ่ิมประสบกำรณ์
วิชำชีพ/ศึกษำดูงำนของ นรจ. บรรจุในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗  
  - จัดให้มีกำรท่องศัพท์และประโยคภำษำอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีกำรอบรมภำษำอังกฤษ ALC และ
แข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ   
  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 

 

 



๑๐๘ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีผู้เข้ำรับกำรศึกษำ จ ำนวน ๔ สำขำวิชำ ประกอบด้วย    ๑) 
สำขำพรรคนำวิน  ๒) สำขำพรรคนำวิกโยธิน  ๓) สำขำพรรคกลิน  ๔) สำขำพรรคพิเศษ รวมมี นรจ. ทั้งหมด 
จ ำนวน ๑,๐๘๐ นำย แยกตำมพรรค - เหล่ำ คือ พรรคนำวิน (นว.) เหล่ำ นว.ส. นว.ป.(กร.)  นว.ป.(สอ.รฝ.)  
นว.ป.(ตร.รน.)  นว.สพ. นว.สห. และ นว.ขส. จ ำนวน ๕๔๔ นำย  พรรคนำวิกโยธิน (นย.) จ ำนวน ๑๕๒ นำย  
พรรคกลิน (กล.) เหล่ำ กล.  กล.คบ.  กล.(ตร.รน.) จ ำนวน ๒๒๘ นำย และพรรคพิเศษ (พศ.)  เหล่ำ พธ.  กง.  
ยย.อล.  ยย.อล.(บก.ทท.)  ยย.อล.(ตร.รน.) และ ยย.ฟฟ. จ ำนวน ๑๕๖ นำย โดยมีอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อ
จ ำนวนครู/ผช.ครูประจ ำ ๑ นำย ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละประเภทวิชำ ≤ ๓๕ จ ำนวน  ๔ สำขำวิชำ จำก
ทั้งหมด ๔ สำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได ้ดังนี้ 
 - สำขำพรรคนำวิน (นว.) มี นรจ. จ ำนวน ๕๔๔ นำย มีครู/ผช.ครูประจ ำ ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ   จ ำนวน 
๖๕ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรจ. ๘.๓๗ นำย : คร/ูผช.ครูประจ ำฯ ๑ นำย 
 - สำขำพรรคนำวิกโยธิน (นย.) มี นรจ. จ ำนวน ๑๕๒ นำย มีครู/ผช.ครูประจ ำ ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ 
จ ำนวน ๑๓ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรจ. ๑๑.๖๙ นำย : ครู/ผช.ครู ประจ ำฯ ๑ นำย 
 - สำขำพรรคกลิน (กล.) มี นรจ. จ ำนวน ๒๒๘ นำย มีครู/ผช.ครูประจ ำ ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ จ ำนวน ๔๑ นำย 
คิดเป็นอัตรำส่วน นรจ. ๕.๕๖ นำย : ครู/ผช.ครูประจ ำฯ ๑ นำย 
 - สำขำพรรคพิเศษ (พศ.) มี นรจ. จ ำนวน ๑๕๖ นำย มีครู/ผช.ครูประจ ำ ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ     
จ ำนวน ๒๙ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรจ. ๕.๓๘ นำย : ครู/ผช.ครูประจ ำฯ ๑ นำย 
  และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวน
ครู/ผช.ครูประจ ำ ๑ คน ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละประเภทวิชำ ≤ ๓๕ จ ำนวน ๔ สำขำวิชำ จำกจ ำนวน
สำขำวิชำทั้งหมด ๔ สำขำวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ สรุปได ้ดังนี้ 
         - สำขำพรรคนำวิน (นว.) มี นรจ. จ ำนวน ๑,๗๐๘ นำย มีครู/ผช.ครูประจ ำ ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ 
จ ำนวน ๒๑๙ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรจ. ๗.๘๐ นำย : ครู/ผช.ครู ประจ ำฯ ๑ นำย 
 - สำขำพรรคนำวิกโยธิน (นย.) มี นรจ. จ ำนวน ๔๔๒ นำย มีครู/ผช.ครูประจ ำ ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ 
จ ำนวน ๔๓ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรจ. ๑๐.๒๘ นำย : ครู/ผช.ครูประจ ำฯ ๑ นำย 
 - สำขำพรรคกลิน (กล.) มี นรจ. จ ำนวน ๖๓๓ นำย มีครู/ผช.ครูประจ ำ ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ    จ ำนวน 
๑๒๗ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรจ. ๔.๙๘ นำย : ครู/ผช.ครูประจ ำฯ ๑ นำย 
 - สำขำพรรคพิเศษ (พศ.) มี นรจ. จ ำนวน ๔๓๑ นำย มีครู/ผช.ครูประจ ำ ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ     
จ ำนวน ๗๘ นำย คิดเป็นอัตรำส่วน นรจ. ๕.๕๓ นำย : ครู/ผช.ครูประจ ำฯ ๑ นำย 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๙ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

นำวิน นำวิก
โยธิน 

กลิน พิเศษ นำวิน นำวิก
โยธิน 

กลิน พิเศษ นำวิน นำวิก
โยธิน 

กลิน พิเศษ นำวิน นำวิก
โยธิน 

กลิน พิเศษ 

จ ำนวนผู้ เรียนใน
แต่ละประเภทวิชำ 

๕๖๒ ๑๔๔ ๑๙๓ ๑๓๕ ๖๐๒ ๑๔๖ ๒๑๒ ๑๔๐ ๕๔๔ ๑๕๒ ๒๒๘ ๑๕๖ ๑,๗๐๘ ๔๔๒ ๖๓๓ ๔๓๑ 

จ ำ น ว น ค รู /
อำจำรย์ประจ ำที่มี
คุณวุฒิทำงวิชำชีพ
ในแต่ละประเภท
วิชำ 

๗๔ ๑๕ ๔๑ ๒๔ ๘๐ ๑๕ ๔๕ ๒๕ ๖๕ ๑๓ ๔๑ ๒๙ ๒๑๙ ๔๓ ๑๒๗ ๗๘ 

อัตรำส่วนผู้ เรียน
ต่ อ จ ำ น ว น ค รู /
อำจำรย์ประจ ำ ๑ คน 

๗.๕๙
: 
๑ 

๙.๖๐ 
: 
๑ 

๔.๗๑
: 
๑ 

๕.๖๓
: 
๑ 

๗.๕๓
: 
๑ 

๙.๗๓ 
: 
๑ 

๔.๗๑
: 
๑ 

๕.๖๐
: 
๑ 

๘.๓๗ 
:  
๑ 

๑๑.๖๙ 
:  
๑ 

๕.๕๖ 
:  
๑ 

๕.๓๘ 
:  
๑ 

๗.๘๐ 
:  
๑ 

๑๐.๒๘ 
:  
๑ 

๔.๙๘ 
:  
๑ 

๕.๕๓ 
:  
๑ 

จ ำนวนสำขำวิชำ
ทั้งหมด 

๔ ๔ ๔ ๑๒ 

จ ำนวนสำขำวิชำที่
มอีัตรำส่วน จ ำนวน
ผู้เรียนต่อจ ำนวน
ครู/อำจำรย์
ประจ ำ ≤ ๓๕ : ๑  

๔ ๔ ๔ ๑๒ 

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 ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีจ ำนวนครู/ผช.ครู ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละสำขำวิชำ    
ที่สอน จ ำนวน ๑๔๘ นำย ประกอบด้วย ครูสำขำพรรคนำวิน (นว.) จ ำนวน ๖๕ นำย ครูสำขำพรรคนำวิกโยธิน 
(นย.) จ ำนวน ๑๓ นำย ครูสำขำพรรคกลิน (กล.) จ ำนวน ๔๑ นำย และครูสำขำพรรคพิเศษ (พศ.) จ ำนวน ๒๙ นำย 
จำกจ ำนวนครู/ผช.ครู ทั้งหมด ๑๔๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีจ ำนวนครู/ผช.ครู ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพ
ในแต่ละสำขำวิชำที่สอน จ ำนวน ๔๖๗ นำย ประกอบด้วย ครูสำขำพรรคนำวิน (นว.) จ ำนวน ๒๑๙ นำย     ครู
สำขำพรรคนำวิกโยธิน (นย.) จ ำนวน ๔๓ นำย ครูสำขำพรรคกลิน (กล.) จ ำนวน ๑๒๗ นำย และครูสำขำพรรค
พิเศษ (พศ.) จ ำนวน ๗๘ นำย จำกจ ำนวนครู/ผช.ครู ทั้งหมด ๔๖๗ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 



๑๑๐ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ที่มีคุณวุฒิทำงวิชำชีพในแต่ละ
สำขำ 

๑๕๔ ๑๖๕ ๑๔๘ ๔๖๗ 

จ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำทั้งหมด ๑๕๔ ๑๖๕ ๑๔๘ ๔๖๗ 
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.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดแผนพัฒนำครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรก ำหนดแผนพัฒนำครู/ผช.ครู       ไว้
ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ห้วงระยะเวลำ ๔ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗                ถึง
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐) และในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ได้บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ     รร.
ชุมพลฯ ยศ.ทร. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ในแผนงำนที่ ๖ แผนพัฒนำครู/ผช.ครู ซึ่งประกอบด้วย ๔ โครงกำร 
คือ ๑) โครงกำรเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ให้แกค่รู/ผช.ครู  ๒) โครงกำรสัมมนำร่วมกันระหว่ำงครูภำยใน
และภำยนอก  ๓) โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน  ๔) โครงกำรอบรมและพัฒนำทักษะ กำร
ใช้งำนคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และโครงกำรนอกแผน จ ำนวน ๑ โครงกำร คือ โครงกำรปฐมนิเทศครู/ผช.ครู  
  (๒)  มีกำรก ำหนดหน้ำที่และภำระงำนของครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรก ำหนดหน้ำที่และภำระ
งำนของครู/ผช.ครู โดยได้มีกำรก ำหนดจ ำนวนชั่วโมงกำรสอนไว้ในตำรำงสอนภำคต้น ภำคปลำย พร้อมก ำหนด
หน้ำที่รับผิดชอบของครู/ผช.ครู ประจ ำชั้น 
  (๓)  มีกำรปฐมนิเทศ ครู/อำจำรย์ใหม่/กำรจัดครูพ่ีเลี้ยง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้จัดให้มีกำรปฐมนิเทศคร/ู
ผช.ครูใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๑๔ นำย เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียม        ควำม
พร้อมในกำรเรียนกำรสอน นรจ. ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน   
  (๔)  มีระบบประเมินผลกำรสอนของครู/อำจำรย์ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้มีกำรจัดกำรประเมินกำรจัด  
กำรเรียนกำรสอนของครูภำยในและภำยนอกครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เป็นรำยบุคคล โดยมีบันทึกสรุปผล  



๑๑๑ 
 

ลง ๙ เม.ย.๕๘ เรื่อง รำยงำนผลโครงกำรกำรจัดกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูภำยในและ
ภำยนอกครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗   
  (๕)  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรสอนของครู/อำจำรย์ มำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรเรียน
กำรสอน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้น ำผลกำรประเมินกำรสอนของครู/ผช.ครู จำกบันทึกสรุปผล เรื่อง รำยงำนผล
โครงกำรกำรจัดกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูภำยในและภำยนอกครู ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
ลง ๙ เม.ย.๕๘ มำพัฒนำปรับปรุงแก้ไขกำรบริหำรจัดกำรเรียนกำรสอน ดังต่อไปนี้ 
  ๕.๑ จัดกำรอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ๕ เรื่อง 
   ๕.๑.๑  โครงกำรสัมมนำร่วมกันระหว่ำงครูภำยในและครูภำยนอก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
ในหัวข้อ นโยบำยกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน ปัญหำอุปสรรค ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น และแนวทำงแก้ไข
ข้อขัดข้อง ให้กับ ครู/ผช.ครู จ ำนวน ๑๑๒ นำย เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๗  
   ๕.๑.๒  กำรปฐมนิเทศครู/ผช.ครูใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๑๔ นำย เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๗  
   ๕.๑.๓ โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง อำวุธทำงเรือสมัยใหม่ในกองทัพเรือไทย        เมื่อ 
๑๘ - ๑๙ ธ.ค.๕๗ ให้กับครู/ผช.ครู จ ำนวน ๒๘ นำย  
   ๕.๑.๔ โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรวิจัยในชั้นเรียน โดยจัดกำรอบรม ๓ วัน    
เมื่อ ๑๖ ก.ค. ๑๕ ส.ค. และ ๓ ก.ย.๕๗ จ ำนวน ๔๕ นำย 
   ๕.๑.๕ โครงกำรสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรทบทวนข้อสอบมำตรฐำนวิชำชีพ เมื่อ ๑๔ ส.ค.๕๗  
  ๕.๒ ศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ ได้แก่  
   ๕.๒.๑  ครู/ผช.ครู สำขำวิชำกำรอำวุธ ศึกษำดูงำน ณ สนำมฝึกยิงอำวุธ สพ.ทร.จ ำนวน ๕ นำย 
เมื่อ ๑ ก.ค.๕๗ ศึกษำดูงำน ณ กองกำรฝึกปฏิบัติทำงเรือ และแผนกกำรปืน กฝร. จ ำนวน ๖ นำย เมื่อ ๓ ก.ย.๕๗ 
ศึกษำดูงำน ณ ร.ล.เจ้ำพระยำ กฟก.๒ กร. จ ำนวน ๖ นำย เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๗        
                 ๕.๒.๒ ครู/ผช.ครู สำขำวิชำช่ำงกล จ ำนวน ๑๑ นำย ศึกษำดูงำนด้ำนเทคโนโลยีเรือ ณ อำคำร
สโมสรสัญญำบัตร อรม.อร. และศึกษำดูงำน ณ ร.ล.จักรีนฤเบศร กบฮ.กร. จ ำนวน ๕ นำย เมื่อ ๑๕ และ ๒๒ ต.ค.๕๗  
     ๕.๒.๓  ครู/ผช.ครู สำขำวิชำนำวิกโยธิน ศึกษำดูงำน ณ กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย. 
จ ำนวน ๑๒ นำย เมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๗  
  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 



๑๑๒ 
 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

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

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ก ำกับดูแลกำรพัฒนำประมวลกำรสอน/แผนกำรสอน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ
มีค ำสั่ง รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. (เฉพำะ) ที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ ลง ๒๙ พ.ค.๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรควบคุม
คุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ซึ่งตำมค ำสั่งมีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ในกำรก ำกับดูแลกำรพัฒนำ
ประมวลกำรสอน/แผนกำรสอน โดยก ำหนดให้ หน.แผนก/หน.ชุดวิชำ เป็นผู้ให้ควำมเห็นชอบ ซ่ึงคณะอนุกรรมกำรฯ 
ไดม้ีกำรประชุมรับทรำบนโยบำยแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรก ำหนดแบบฟอร์มแผนกำรสอน       ให้
เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำปรับปรุงประมวลกำรสอนและแผนกำรสอนของครู /ผช.ครู 
อย่ำงเป็นรูปธรรมชัดเจน ตำมบันทึกกำรประชุมเปิดภำคกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งก ำหนดไว้ใน
แบบฟอร์มแผนกำรสอน  
  (๒)  มีกำรก ำหนดรูปแบบเป็นมำตรฐำนเดียวกัน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีหนังสือขออนุมัติให้ครูผู้สอน     
ส่งประมวลกำรสอนและแผนกำรสอนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยก ำหนดให้ครู/ครูผู้ช่วยภำยในและครู
ผู้ช่วยภำยนอก ส่งประมวลกำรสอนและแผนกำรสอน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ในรูปแบบ file word พร้อม
หนังสือรับรองกำรส่งประมวลกำรสอนและแผนกำรสอน ตำมแบบฟอร์มกำรเขียนแผนกำรสอนภำคทฤษฎีและ
ภำคปฏิบัติที่ก ำหนด ตลอดจนบันทึกหลังกำรสอนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน 
  (๓)  มีกำรจัดเก็บรวบรวมประมวลกำรสอน/แผนกำรสอนอย่ำงเป็นระบบ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้จัดเก็บ
แผนกำรสอนบำงส่วนเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ในระบบสำรสนเทศของ รร.ชุมพลฯ ทั้งนี้ ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์
ของแผนกำรสอนได้จัดเก็บไว้ในฮำร์ดดิสก์ของเจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบ โดยแยกหมวดหมู่ออกเป็นชั้นปี ภำคต้น -
ภำคปลำย หมวดวิชำ ชุดวิชำ รำยวิชำ รำยชื่อครูผู้สอน แผนกำรสอน รำยละเอียดแผนผังกำรจัดเก็บแต่ละ
ขั้นตอน ตำมผนวก ซ ท้ำยเล่มรำยงำนฯ 
  (๔)  ร้อยละ ๗๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 
พบว่ำ มีครูภำยในและครูภำยนอก ส่งแผนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.
ชั้นปีที่ ๒ ภำคต้น จ ำนวน ๑๕๒ รำยวิชำ และภำคปลำย จ ำนวน ๑๔๓ รำยวิชำ รวมทั้งสิ้น ๒๙๕ รำยวิชำ และ
แผนกำรสอนที่จัดท ำได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย โดยกำรปรับปรุงเนื้อหำกำรสอน สื่อกำรสอน    ครบทั้ง 
๒๙๕ รำยวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
  (๕)  ร้อยละ ๙๐ ของประมวลกำรสอน หรือแผนกำรสอนรำยวิชำที่ได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย 
พบว่ำ มีครูภำยในและครูภำยนอก ส่งแผนกำรสอนทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.
ชั้นปีที่ ๒ ภำคต้น จ ำนวน ๑๕๒ รำยวิชำ และภำคปลำย จ ำนวน ๑๔๓ รำยวิชำ รวมทั้งสิ้น ๒๙๕ รำยวิชำ และ
แผนกำรสอนที่จัดท ำได้มีกำรพัฒนำปรับปรุงให้ทันสมัย โดยกำรปรับปรุงเนื้อหำกำรสอน สื่อกำรสอน   ครบทั้ง 
๒๙๕ รำยวิชำ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐   
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๕ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 



๑๑๓ 
 

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 สถำนศึกษำมีระบบและกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่หลำกหลำยเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะ        ทำง
วิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
 (๑)  มีกำรวำงแผนหรือนโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส ำคัญ และส่งเสริมกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์จริง 
(๒)  มีกลไกสนับสนุนในกำรจัดกำรอบรม/ประชุมเรื่องหลักกำรสอน เทคนิคกำรสอน  กำรวัดและประเมินผล   
(๓)  มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส 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 - ๖ ข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๖ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรวำงแผนหรือนโยบำยกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ และส่งเสริมกำรสร้ำง
ประสบกำรณ์จริง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรวำงแผนหรือนโยบำยในกำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
และส่งเสริมกำรสร้ำงประสบกำรณ์ โดยมีกำรด ำเนินตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ      
รร.ชุมพลฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ถึงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ และแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ         รร.
ชุมพลฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และส่งเสริมกำรสร้ำงประสบกำรณ์จริง เช่น ฝึกด ำน้ ำ/ฝึกหมู่รบ และฝึก
ทหำรรำบทั่วไป เมื่อ ๒๙ ม.ค. - ๑๘ ก.พ.๕๘ กำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล เมื่อ ๒๓ ก.พ. - ๒๔ มี.ค.๕๘  
กำรฝึกปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำยวิทยำกำร เมื่อ ๒๓ ก.พ. - ๒๕ มี.ค.๕๘ กำรฝึกปฏิบัติงำนตำมหน่วย        สำย
วิทยำกำร เมื่อ ๒๓ ก.พ. - ๒๔ มี.ค.๕๘  และกำรศึกษำดูงำนนอกหน่วยจ ำนวน ๑๔ แห่ง  
  (๒)  มีกลไกสนับสนุนในกำรจัดกำรอบรม/ประชุมเรื่องหลักกำรสอน เทคนิคกำรสอน กำรวัดและ
ประเมินผล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้ก ำหนดโครงกำรอบรมไว้ในแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ได้แก่ โครงกำรปฐมนิเทศครู/ผช.ครูใหม่ เมื่อ ๒๙ ก.ค.๕๗ และโครงกำรสัมมนำ



๑๑๔ 
 

ร่วมกันระหว่ำงครูภำยในและครูภำยนอก ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๑๐๐ นำย เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๗ สัมมนำ
ครูภำยในและครูภำยนอก ภำคปลำย เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๗  
  (๓)  มีกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ กำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญอย่ำงทั่วถึงทุกประเภทวิชำ/
สำขำวิชำ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ จัดให้มีโครงกำร/กิจกรรมกำรศึกษำดูงำนของ นรจ. ทัง้ ๔ สำขำ จ ำนวน ๑๔ แห่ง 
ได้แก่  
  ๓.๑ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ศึกษำดูงำนกำรฝึกปฏิบัติกำรสะเทินน้ ำสะเทินบก ณ หำดยำว กฟก.๒ กร.   
เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๗ (เอกสำรหมำยเลข ๕.๑๖.๑*) 
  ๓.๒ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ นว.ป.(สอ.รฝ.) ศึกษำดูงำนกำรฝึกยิงอำวุธทำงยุทธวิธีของ     
กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ณ สนำมฝึกยิงอำวุธ สพ.ทร. เมื่อ ๑ ก.ค.๕๗ (เอกสำรหมำยเลข ๕.๑๖.๒*) 
  ๓.๓ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ พรรค - เหล่ำ นว.ส.  นว.ป.(กร.)  นว.ป.(สอ.รฝ.) และ กล. เข้ำร่วมงำนกำรจัด
นิทรรศกำรกำรจัดกำรควำมรู้ภำยใน กร. ณ สโมสรสัญญำบัตร กร. เมื่อ ๖ - ๘ ส.ค.๕๗ำรหมำยเลข ๕.๑๖.๔*) 
  ๓.๔ ตัวแทน นรจ.ทุกพรรค - เหล่ำ ห้องละ ๒ นำย ชมนิทรรศกำรเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้ำ     
ครั้งที่ ๒ ณ สโมสรสัญญำบัตร อรม.อร. เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๗ (เอกสำรหมำยเลข ๕.๑๖.๕*) 
  ๓.๕ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ พรรค - เหล่ำ นว.ส.  นว.ป.(กร.) ศึกษำดูงำน ณ อำคำรฝึกปฏิบัติทำงเรือ และ
แผนกกำรปืน กฝร.กร. เมื่อ ๓ ก.ย.๕๗ (เอกสำรหมำยเลข ๕.๑๖.๖*) 
  ๓.๖ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ นว.ป.(กร.) ศึกษำดูงำน ณ กฟก.๒ กร. เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๗( 
       ๓.๗ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ กล. ศึกษำดูงำนเกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรกล ณ ร.ล.จักรีนฤเบศร 
กบฮ.กร. เมื่อ ๑๕ และ ๒๒ ต.ค.๕๗ (เอกสำรหมำยเลข ๕.๑๖.๘*) 
  ๓.๘ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ นย. ศึกษำดูงำน ณ ศฝ.นย. (กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.)   
เมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๗ (เอกสำรหมำยเลข ๕.๑๖.๙*) 
  ๓.๙ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ นว.ป.(สอ.รฝ.) ศึกษำดูงำนกำรฝึกยิงอำวุธทำงยุทธวิธีของ 
กรม รฝ.ฯ ณ สนำมฝึกยิงอำวุธ สพ.ทร. เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๗ (เอกสำรหมำยเลข ๕.๑๖.๑๐*) 
  ๓.๑๐ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ พศ.พธ. ศึกษำดูงำนด้ำนกำรโภชนำกำร ณ กองสนับสนุนฝ่ำยแพทย์ ๓     
ร.พ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พร. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๘ (เอกสำรหมำยเลข ๕.๑๖.๑๓*) 
  ๓.๑๑ นรจ. ที่เป็นนักเรียนบังคับบัญชำ ศึกษำดูงำน ณ รจ.ฐท.สส. เมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๘ 
  ๓.๑๒ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ชมกำรแข่งขันกำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ 
ณ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๗ (เอกสำรหมำยเลข ๕.๑๖.๑๕*) 
  ๓.๑๓ ศึกษำดูงำนด้ำนศำสนำ ณ วัดชำกหมำก จว.ระยอง (เอกสำรหมำยเลข ๕.๖.๕) 
  ๓.๑๔ ศึกษำดูงำนกิจกรรมถ่ำยภำพและสร้ำงสื่อฯ ณ มหำวิทยำลัยอำเซียน  
      (๔)  มีกำรพัฒนำปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญและก ำหนดทิศทำงในกำร
พัฒนำอย่ำงชัดเจน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรฝึกตำมค ำสั่งกำรฝึกต่ำง ๆ ได้แก่ กำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ     
กำรฝึกด ำน้ ำ/หมู่รบ และทหำรรำบ ชั้นปีที่ ๒  กำรฝึกหมู่รบ และทหำรรำบ ชั้นปีที่ ๑  กำรฝึกภำคปฏิบัติ   ทำง
ใช้กำรในทะเล  กำรฝึกปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำยวิทยำกำร โดยมีค ำสั่งแต่งตั้งในกำรปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือน ำ
ข้อเสนอแนะมำพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และมีกำรจัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะฝึกนอกหลักสูตร ได้แก่           
กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรเรือปฏิบัติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ให้กับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒        ณ 
ลำนสวนสนำม รร.ชุมพลฯ และคลังกำรเรือ กศษ.ฯ เมื่อ  ๒๔ ม.ค.๕๘  กำรจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภำษำอังกฤษเพ่ือพัฒนำด้ำนภำษำ  จัดซื้อแท๊บเล็ตส ำหรับ นรจ. เพ่ือทบทวนเนื้อหำ  
  (๕)  มีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมและเผยแพร่กำรปฏิรูปกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญให้กับ
สถำนศึกษำอ่ืน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรสนับสนุนครูช่วยสอนตำมหน่วยและโรงเรียนต่ำง ๆ เช่น สนับสนุน    



๑๑๕ 
 

ครูช่วยสอนหลักสูตร พจน. นพจ. และปฐมนิเทศนำยทหำรใหม่ ให้กับ รร.พจ.ยศ.ทร.  สนับสนุนครูวิชำกำรเรือ  
สนับสนุนครูช่วยสอนหลักสูตร นศท.ทร.ชั้นปีที่ ๑ - ๒ ให้กับ ศฝท.ยศ.ทร.  สนับสนุนครูช่วยสอนภำษำอังกฤษ 
ในหลักสูตร นรจ.ชั้นปีที่ ๒ นรจ.ศฝ.นย. และหลักสูตรอำชีพ เพ่ือเลื่อนฐำนะขึ้น พ.จ.อ. (สอ.รฝ.)  หลักสูตร
เตรียมควำมพร้อมอำชีวศึกษำ 
  (๖)  มีระบบกำรประเมินที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรประเมิน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้จัดให้ครูและผู้เรียน   มี
ส่วนร่วมในกำรประเมินทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ประเมินประสิทธิภำพและควำมปลอดภัย กำรใช้ฐำนข้อมูล
ประเมินทรัพยำกรกำรเรียนรู้ เป็นต้น 
  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.ชุมพลฯ ได้จัดกำรศึกษำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร นรจ.รร.ชุมพลฯ 
พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งแบ่งกำรศึกษำออกเป็น ๔ สำขำวิชำ ประกอบด้วย พรรคนำวิน พรรคนำวิกโยธิน พรรคกลิน 
และพรรคพิเศษ และมีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำบรรยำยให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละ
สำขำวิชำ จ ำนวน ๔ สำขำวิชำ (เชิญผู้เชี่ยวชำญฯ มำบรรยำยทั้งภำคต้นและภำคปลำย รวม ๙ นำย บรรยำย 
๒๐ ชั่วโมง) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ประกอบด้วย  
 ภำคต้น  ได้เชิญผู้เชี่ยวชำญมำบรรยำยพิเศษ จ ำนวน ๑ นำย บรรยำย ๓ ชั่วโมง  
 - พ.อ.วรวุฒิ  แสงทอง เสธ.กรม.นนร.รอ.รร.จปร. บรรยำยพิเศษ หัวข้อกำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ควำมรักชำติ
ให้กับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๑๐ ก.ย.๕๗ เวลำ ๑๘๓๐ - ๒๑๓๐ (๓ ชั่วโมง)   
ณ อำคำรเรียนรวม กศษ.ฯ  
        ภำคปลำย ได้เชิญผู้เชี่ยวชำญมำบรรยำยพิเศษ จ ำนวน ๘ นำย บรรยำย ๑๗ ชั่วโมง 
 ๑. น.ท.หญิง อรัญญำ เชยดี  น.ท.ณัฐพงษ์ เขียวโสภำ  น.ต.หญิง ระวิพรรณ สุนทรเวชพงษ์  ร.ต.วิทยำ อุทิศ  
พ.จ.อ.กฤษนล ปักษำกนก และ พ.จ.อ.ธนวรรธน สุขรุ่ง รวม ๖ นำย จำก รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พร. 
บรรยำยพิเศษ หัวข้อกำรฝึกอบรมกำรปฐมพยำบำลและกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำน ให้กับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๖ - ๙ ต.ค.๕๗ เวลำ ๑๘๓๐ - ๒๑๓๐ (๑๒ ชั่วโมง) ณ อำคำรเรียนรวม กศษ.ฯ   



๑๑๖ 
 

 ๒. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร  บรรยำยพิเศษ หัวข้อกำรสร้ำงอุดมกำรณ์ในกำรรับรำชกำร ให้กับ นรจ.ชั้น
ปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีทื่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๑๖ ต.ค.๕๗  เวลำ ๑๘๓๐ - ๒๑๓๐ (๓ ชั่วโมง) ณ อำคำร
เรียนรวม กศษ.ฯ  
 ๓. พล.ร.อ.ส ำเภำ พลธร  บรรยำยพิเศษ หัวข้อ ค ำสอนพ่อและหลักกำรทรงงำนในพระบำทสมเด็จ      พระ
เจ้ำอยู่หัว ให้กับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีทื่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๕๗  เวลำ ๑๓๓๐ - ๑๕๓๐ (๒ 
ชั่วโมง)  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ แบ่งกำรศึกษำออกเป็น ๔ สำขำวิชำ 
ประกอบด้วย พรรคนำวิน พรรคนำวิกโยธิน พรรคกลิน และพรรคพิเศษ ซึ่งได้มีกำรเชิญผู้เชี่ยวชำญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่ผู้เรียนในแต่ละสำขำวิชำ ทั้งภำคต้นและภำคปลำย ครบทั้ง ๔ สำขำ
วิชำชีพ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๗ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๔ สำขำ ๔ สำขำ ๔ สำขำ ๔ สำขำ 

จ ำนวนสำขำวิชำชีพทั้งหมด ๔ สำขำ ๔ สำขำ ๔ สำขำ ๔ 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)  มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรสร้ำงข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนและกระบวนกำรสร้ำงข้อสอบที่น่ำเชื่ อถือ 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    



๑๑๗ 
 

เพ่ือน ำข้อมูลมำใช้ประกอบกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในให้กับ รร. ชุมพลฯ โดยมีผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ สรุปได้ดังนี้  

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ ยศ.ทร. (คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ) มีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์
พิจำรณำได้ จ ำนวน ๗ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๗ ข้อ ดังนี้  
 (๑)  มีกำรประชุมและก ำหนดมำตรกำรในกำรแก้ไข ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน   
ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น พบว่ำ คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ ได้จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ คณะอนุกรรมกำรและเจ้ำหน้ำที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน   
เข้ำเป็น นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งทุกคณะอนุกรรมกำร ซึ่งประกอบด้วย อนุกรรมกำร
อ ำนวยกำร  อนุกรรมกำรประชำสัมพันธ์  อนุกรรมกำรจ ำหน่ำยระเบียบกำร  อนุกรรมกำรกรรมวิธีข้อมูล  
อนุกรรมกำรสอบภำควิชำกำร  อนุกรรมกำรด ำเนินกำรต่อผู้ทุจริต และท ำสัญญำฯ  อนุกรรมกำรจัดเตรียม
ข้อสอบ  อนุกรรมกำรตรวจสุขภำพและทดสอบสุขภำพจิต  อนุกรรมกำรทดสอบควำมเหมำะสมและพลศึกษำ  
อนุกรรมกำรส่งก ำลังบ ำรุงและพัสดุ  อนุกรรมกำรกำรเงิน โดยจัดให้มีกำรประชุมจ ำนวน ๔ ครั้ง (ครั้งที่ ๑ เมื่อ ๑๑ 
พ.ย.๕๖ เพ่ือมอบนโยบำย  ครั้งที่ ๒ เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๖ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบคัดเลือกฯ  ครั้งที่ ๓ เมื่อ ๓๑ 
ม.ค.๕๗ เพ่ือหำรือและชี้แจงงบประมำณรำยรับ - รำยจ่ำยในกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ และ
ประมำณกำรรำยรับ - รำยจ่ำยที่จะใช้ในกำรด ำเนินกำรในกำรสอบคัดเลือกฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๔ 
เมื่อ ๒๘ ก.พ.๕๗ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรสอบคัดเลือกภำควิชำกำร และกำรสอบควำมเหมำะสมพล
ศึกษำ และสุขภำพจิต) และมีกำรประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำน เพ่ือน ำมติจำกที่ประชุม   มำใช้ในกำรก ำหนด
มำตรกำรในกำรแก้ไข ปรับปรุง กำรด ำเนินกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนของแต่ละคณะอนุกรรมกำร ในแต่ละ
ขั้นตอนให้มีประสิทธิภำพต่อไป จึงนับได้ว่ำคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ มีกำรประชุมและก ำหนดมำตรกำรใน
กำรแก้ไข ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำรสอบคัดเลือกผู้เรียน ให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 (๒)  มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรสร้ำงข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนและกระบวนกำรสร้ำงข้อสอบที่น่ำเชื่อถือ 
เชื่อมั่นได้ว่ำเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ พบว่ำ คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ.  ได้
ด ำเนินกำรในรูปของคณะกรรมกำรฯ และคณะอนุกรรมกำรฯ โดยมีกำรแต่งตั้งกรรมกำรออกข้อสอบ      ภำค
วิชำกำร ซึ่งคัดเลือกจำกข้ำรำชกำร ทร. ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญ เป็นผู้ออกข้อสอบ โดยด ำเนินกำร 
ตำมบันทึก กพ.ทร. ที่ กห ๐๕๐๓/๖๔๑๔ ลง ๒๕ ก.ค.๕๐ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรสอบ พร้อมทั้ง
ได้มีกำรด ำเนินกำรสร้ำงข้อสอบเป็นไปตำมขั้นตอนที่ก ำหนด อำทิ มีกำรวิเครำะห์หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
พ.ศ.๒๕๕๑ ใน ๔ สำระกำรเรียนรู้ (คณิตศำสตร์  ภำษำต่ำงประเทศ (อังกฤษ) ภำษำไทย และวิทยำศำสตร์)   
มีกำรคัดเลือกเนื้อหำของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มำสร้ำงข้อสอบ  มีกำรน ำข้อสอบไปตรวจสอบควำม
เทีย่งตรงเชิงเนื้อหำ ควำมเหมำะสมของค ำถำม และเหมำะสมทำงภำษำที่ใช้เกณฑ์กำรให้คะแนน             โดย
ผู้เชี่ยวชำญ และมีกำรน ำผลกำรพิจำรณำไปหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) เพ่ือคัดเลือกข้อสอบ จึงนับ ได้ว่ำ
คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ได้มีกำรปรับปรุงแนวทำงกำรสร้ำงข้อสอบคัดเลือกผู้เรียนและกระบวนกำร      ที่
น่ำเชื่อถือ เชื่อมั่นได้ว่ำเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งได้มีกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนในกำรสร้ำงข้อสอบ
ทุกขั้นตอนอย่ำงรัดกุม 
  (๓)  มีกำรก ำหนดกรอบกำรคัดเลือกกรรมกำรออกข้อสอบทั้งภำคทฤษฎี และภำคปฏิบัติ พบว่ำ 
คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. มีกำรพิจำรณำกรรมกำรออกข้อสอบภำคทฤษฎี     
โดยคัดเลือกจำกข้ำรำชกำร ทร. ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเชี่ยวชำญในสำขำวิชำนั้น ๆ จบวุฒิกำรศึกษำ   
ตรงตำมสำขำวิชำ โดยปฏิบัติตำมบันทึก กพ.ทร. (ลับ) ที่ กห ๐๕๐๓/๐๕๒ ลง ๒๘ ก.พ.๒๘ เรื่อง แนวทำงปฏิบัติ
ป้องกันข้อสอบรั่ว ส่วนกำรสอบภำคปฏิบัติ มีกำรด ำเนินกำรในรูปคณะอนุกรรมกำร ประกอบด้วย อนุกรรมกำร
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ตรวจสุขภำพและทดสอบสุขภำพจิต ด ำเนินกำรโดย พร. ซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรในกำรตรวจสุขภำพและ
ทดสอบสุขภำพจิต ซึ่งคณะกรรมกำรฯ ได้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ พ.ศ.๒๕๔๐     ออก
ตำมควำมใน พ.ร.บ. รับรำชกำรทหำร พ.ศ.๒๔๗๙ และตำมที่ พร. ก ำหนด ส ำหรับคณะอนุกรรมกำรทดสอบ
ควำมเหมำะสมและพลศึกษำ ได้คัดเลือกข้ำรำชกำรจำก ทร. ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และเชี่ยวชำญในสำขำ
พลศึกษำ โดยให้ปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวทำงที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรรับสมัครบุคคลพล
เรือนเข้ำเป็น นรจ. พ.ศ.๒๕๕๑ จึงนับได้ว่ำคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ได้มีกำรก ำหนดกรอบ    กำรคัดเลือก
กรรมกำรออกข้อสอบทั้งภำคทฤษฎี 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 และหลังสิ้นสุดกระบวนกำรสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้ำเป็น นรจ. ทุกขั้นตอนเป็นเรียบร้อยแล้ว ได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรท ำลำยข้อสอบ
ให้ด ำเนินกำรท ำลำยชุดข้อสอบโดยวิธีกำรเผำ จึงนับได้ว่ำคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ได้มีกำรก ำหนดมำตรกำร
และกำรด 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 ตั้งแต่ขั้นตอนกำรรับ
สมัครจนถึงขั้นตอนกำรสอบภำควิชำกำรในวันนี้ ท่ำนมีควำมเชื่อถือไว้วำงใจต่อควำมโปร่งใสในกำรสอบ
คัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำทหำรเรือ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๒๗ ในครั้งนี้ อยู่ในระดับใด                  
(มี ๕ ระดับ คือ  ๑ เท่ำกับ มีควำมเชื่อถือไว้วำงใจน้อยที่สุด  ๒ เท่ำกับ มีควำมเชื่อถือไว้วำงใจน้อย  ๓ เท่ำกับ 
มีควำมเชื่อถือไว้วำงใจปำนกลำง  ๔ เท่ำกับ มีควำมเชื่อถือไว้วำงใจมำก  ๕ เท่ำกับ มีควำมเชื่อถือไว้วำงใจมำก
ที่สุด)” โดยแจกแบบสอบถำมให้ผู้เข้ำสอบคัดเลือกเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ในวันสอบ  
ภำควิชำกำร (วันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๕๗) ท ำกำรประเมิน จ ำนวน ๕,๕๓๒ นำย มีผู้ออกควำมคิดเห็นตอบกลับมำ 
จ ำนวน ๕,๒๑๘ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๒ โดยมีค่ำเฉลี่ยระดับควำมเชื่อถือไว้วำงใจของผู้เข้ำสอบต่อควำม
โปร่งใสในกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำทหำรเรือ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๒๗ เท่ำกับ ๓.๘๔ 
อยู่ในระดับควำมเชื่อถือไว้วำงใจมำก แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินงำนระบบกำรสอบคัดเลือกผู้เรียนของ
คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ได้รับควำมเชื่อถือไว้วำงใจ    
ต่อควำมโปร่งใส  ในกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ำเป็นนักเรียนจ่ำทหำรเรือ 
 (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



๑๑๙ 
 

มีควำมเรียบร้อยเป็นอย่ำงดี จึงนับได้ว่ำคณะกรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ได้มีน ำผลกำรประเมินระบบกำรสอบ
คัดเลือกผู้เรียนมำปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงเป็นรูปธรรม  
 (๗)  ระบบกำรคัดเลือกโปร่งใส มีกำรตรวจสอบได้ พบว่ำ คณะกรรมกำรสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน  
เข้ำเป็น นรจ. ได้ก ำหนดรำยละเอียดของระบบกำรคัดเลือกทุกข้ันตอนไว้ใน ระเบียบกำรรับสมัครบุคคลพลเรือน
เข้ำเป็น นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ อย่ำงชัดเจน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรประกำศผลกำรสอบในแต่ละรอบ 
(กำรสอบภำควิชำกำร และกำรสอบรอบสอง) ผู้สอบคัดเลือกสำมำรถตรวจผลกำรสอบได้ ๔ ช่องทำง ตำมข้อมูล
ที่ระบุไว้ในระเบียบกำรรับสมัครฯ คือ ๑) ดูประกำศผลกำรสอบที่ ยศ.ทร.  ๒) ดูผลกำรสอบได้ทำง   
www.navedu.navy.mi.th  ๓) สอบถำมทำงโทรศัพท์  และ ๔) สอบถำมทำงระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ       (Q-
Lines) ตำมหมำยเลขที่ระบุไว้ในระเบียบกำรรับสมัคร รวมถึงสำมำรถร้องเรียนเมื่อพบเหตุทุจริตต่อประธำน
กรรมกำรสอบคัดเลือกฯ ได้โดยตรง เพ่ือตรวจสอบหำข้อเท็จจริง และให้ควำมเป็นธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง    
พร้อมทั้งได้จัดท ำแบบสอบถำมควำมน่ำเชื่อถือไว้วำงใจของผู้เข้ำสอบคัดเลือกเข้ำเป็น นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ เพ่ือใช้เป็นกลไกในกำรควบคุมก ำกับดูแลกำรด ำเนินกำรในกำรป้องกันกำรทุจริตในกำรสอบคัดเลือก
บุคคลพลเรือนเข้ำเป็น นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ อีกด้วย แสดงให้เห็นว่ำ กำรด ำเนินงำนของระบบกำร
คัดเลือกมีควำมโปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได ้
   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 หรือ ๕)   ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ ร้อยละของจ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ใน
เกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก 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.ชุมพลฯ มี นรจ. ที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือกำร

ฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑,๐๘๐ นำย จำกจ ำนวน นรจ.
ทั้งหมด ๑,๐๘๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มี นรจ. ที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
และหรือกำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๓,๑๑๗ นำย     จำก
จ ำนวน นรจ. ทั้งหมด ๓,๒๑๔ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๘ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๙ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 



๑๒๐ 
 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือ
กำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี (นำย) 

๙๒๖ ๙๗๙ ๘๘๖ ๒,๗๙๑ 

จ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือ
กำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดีมำก (นำย) 

๙๓ ๓๙ ๑๙๔ ๓๒๖ 

จ ำนวนผู้เรียนที่คะแนนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและหรือ
กำรฝึกอบรมทำงวิชำชีพอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก (นำย) 

๑,๐๑๙ ๑,๐๑๘ ๑,๐๘๐ ๓,๑๑๗ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด (นำย) ๑,๐๓๔ ๑,๑๐๐ ๑,๐๘๐ ๓,๒๑๔ 
ร้อยละ ๙๘.๕๕ ๙๒.๕๕ ๑๐๐ ๙๖.๙๘ 
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.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ      จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลตำมวิธีกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียน  
กำรสอนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผล      
ตำมวิธีกำร สอดคล้องกับวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอนที่ก ำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร โดยด ำเนิ นกำรวัดและ
ประเมินผลตำมระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วยกำรด ำเนินกำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วน
กำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ และระเบียบ 
ยศ.ทร.ว่ำด้วยคะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำร พ.ศ.๒๕๓๐ เป็นกรอบในกำรวัดและประเมินผลตำมวิธีกำรที่มี
ควำมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรเรียนกำรสอนที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร 
  (๒) มีกลไกกำรด ำเนินงำนกำรวัดและประเมินผล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกลไกกำรด ำเนินงำนกำรวัดและ
ประเมินผล โดยใช้ระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วยกำรสอบควำมรู้ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบียบ ยศ.ทร.ว่ำด้วย
คะแนนประจ ำตัวนักเรียนทหำร พ.ศ.๒๕๓๐ ซึ่งก ำหนดหลักเกณฑ์กำรเลื่อนชั้น กำรจบหลักสูตร และกำร     
พ้นสภำพผู้เรียน ซึ่งเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผลอย่ำงชัดเจน รวมทั้งมีกำรแต่งตั้ง



๑๒๑ 
 

คณะกรรมกำรสอบควำมรู้ นรจ.ทำงทฤษฎี ประกอบด้วย กรรมกำรอ ำนวยกำร กรรมกำรประจ ำวิชำ และ
กรรมกำรรวมคะแนน พร้อมทั้งมีกำรแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่พิมพ์ข้อสอบ (ท้ังภำคต้นและภำคปลำย)  
  (๓)  มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำ เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ทักษะ และบุคลิกภำพ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้จัดให้มีกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 
ที่ครอบคลุมด้ำนสติปัญญำ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ทักษะและบุคลิกภำพ จะเห็นได้จำกกำรจัดให้มีกำร
สอบวัดควำมรู้ภำคทฤษฎีทั้งภำคต้นและภำคปลำย  มีกำรให้คะแนนกำรฝึกปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล  กำรฝึก
ปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำรตำมพรรค - เหล่ำ และมีกำรให้คะแนนควำมประพฤติ คะแนนควำมเหมำะสม   
ในกำรเป็นทหำร ซึ่งจัดได้ว่ำเป็นกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงที่ครอบคลุมในทุกด้ำน พร้อมทั้ง
ได้มีกำรน ำเสนอผลกำรสอบควำมรู้ นรจ. (แบบ ยศ.๕) ให้ ยศ.ทร. เพื่อตัดสินผลกำรศึกษำ  
  (๔)  มีระบบกำรวัดและประเมินผลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบควำมรู้ นรจ. ประกอบด้วย กรรมกำรพิมพ์ข้อสอบ  กรรมกำรจัดสอบควำมรู้ (ทั้งภำคต้นและภำคปลำย) 
เพ่ือด ำเนินกำรสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งได้มีกำรประกำศคะแนนยอดเยี่ยมภำคทฤษฎี 
ภำคปฏิบัติ และคะแนนรวม ในพิธีประกำศผลกำรสอบควำมรู้ และเสนอผลกำรสอบควำมรู้ นรจ. (แบบ ยศ. ๕)  
ให้ ยศ.ทร. เพ่ือตัดสินผล และมีกำรปิดประกำศผลกำรสอบให้ นรจ. ทรำบ 
  (๕)  มีกำรพัฒนำปรับปรุงวิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรพัฒนำปรับปรุง
วิธีกำรวัดและประเมินผลในรำยวิชำ เช่น  
   ๕.๑  วิชำทหำรรำบ ๓ (นย.๒) ได้มีกำรวัดผลโดยให้นักเรียนท ำข้อสอบภำคทฤษฎี วัดผลโดย
นักเรียนฝึกปฏิบัติระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน และในสนำมฝึก 
  ๕.๒ วิชำเครื่องจักรช่วย ๒ ได้มีกำรวัดผลโดยท ำแบบทดสอบเพ่ือเก็บคะแนน กำรถำม - ตอบ
ระหว่ำงครูกับ นรจ. เป็นรำยบุคคล และมีกำรสังเกตพฤติกรรมในกำรเรียนของนักเรียนและกำรแสดงออกถึง
คุณธรรมและจริยธรรม 
  ๕.๓ ปัจจุบัน ทำง กศษ.รร.ชุมพลฯ โดย หก.กศษ.ฯ ได้มีกำรปรับเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลใหม่ 
โดยก ำหนดให้ทุกรำยวิชำใช้คะแนนเก็บ ๖๐ คะแนน และสอบปลำยภำค ๔๐ คะแนน ท ำให้ผลกำรเรียนของ 
นรจ. ดีขึ้นทุกนำย  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๐ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท้ังหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ีสำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๑ ควำมพร้อมในกำรสนับสนุนทรัพยำกรกำรเรียนรู้   



๑๒๒ 
 

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 
เป็นไปตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 
(๔)  มีกำรพัฒนำระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้อื่น 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 - ๘ข้อ มี ๙ - ๑๐ ข้อ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๑๐ ข้อ     
จำกจ ำนวนทั้งหมด ๑๐ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีหน่วยรับผิดชอบในกำรจัดหำ จัดท ำแผนพัฒนำและกำรซ่อมบ ำรุง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้มีกำร
แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เพ่ือรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง โดยมี ตก.กบก.รร.ชุมพลฯ เป็น 
หน.เจ้ำหน้ำที่พัสดุ รวมทั้งได้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร (งำนส ำรอง) ของหน่วยในส่วนศึกษำ ประจ ำปี งป.๕๗ 
(แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง) และจัดท ำแผนกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเบิกจ่ำยแทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ประจ ำปี งป.๕๗ รวม ๓๙ รำยกำร อำทิ กำรซ่อมท ำอำคำรสถำนที่  จัดซื้ออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน  อุปกรณ์
ซ่อมท ำประปำ - ไฟฟ้ำ เป็นต้น 
  (๒)  มีกำรพัฒนำและปรับปรุง อำคำรเรียน อำคำรประกอบ สถำนที่และสภำวะแวดล้อม (๕ ส.)       ให้
เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ตอบสนองวัตถุประสงค์กำรเรียนกำรสอน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้มีกำรปรับปรุงอำคำรเรียน 
โรงฝึกไฟฟ้ำ ปรับปรุงเทพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กโรงฝึกช่ำงตีเหล็ก ปรับปรุงระบบห้องฝึกจ ำลองกำรเดินเรือ ๑ 
และ ๒ ปรับปรุงอำคำรประกอบ อำทิ ซ่อมท ำอำคำรที่ท ำกำรภำค  อำคำรกรำบพัก นรจ.  ซ่อมแซมหลังคำ 
รำวตำกผ้ำ  ซ่อมแซมห้องสุขำอำคำรกรำบพัก  ปรับปรุงสถำนที่โดยรอบ ได้แก่ ซ่อมท ำศำลำปะร ำพิธี     พร้อม
ป้ำยอักษรข้อควำม  ซ่อมถนนทำงขึ้นอำคำรอิเล็กทรอนิกส์ ถึงอำคำรกรำบพัก  ซ่อมแซมอำคำร     แผนก
แพทย์ อำคำรเอนกประสงค์ อำคำรส ำนักงำนแผนกขนส่ง เป็นต้น เพ่ือให้มีสภำพดี มีควำมพร้อมในกำรใช้งำน  
นอกจำกนี ้ยังมีกำรปรับปรุงภูมิทัศน์และสภำวะแวดล้อมบริเวณ รร.ชุมพลฯ โดยกำรตัดหญ้ำบริเวณสนำมหญ้ำ



๑๒๓ 
 

ตำมสถำนที่ต่ำง ๆ โดยรอบตำมแผนปฏิบัติงำนตัดหญ้ำ ให้มีบรรยำกำศที่ปลอดโปร่ง ร่มรื่น สะอำด สดชื่น    
ท ำให้พ้ืนที่โดยรอบมีสภำพแวดล้อมที่เอ้ืออ ำนวยแก่กำรเรียนรู้ 
  (๓)  มีระบบสำธำรณูปโภคและรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่ำงน้อย   
ในเรื่องประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัดของเสีย กำรก ำจัดขยะ และมีระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำง ๆ  
เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีระบบสำธำรณูปโภคในเรื่อง ประปำ ไฟฟ้ำ ระบบก ำจัด
ของเสีย กำรก ำจัดขยะ เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิ ในเรื่องประปำ ได้มีกำรดูแลและปรับปรุงระบบ
ประปำภำยใน รร.ชุมพลฯ โดยกำรซ่อมบ ำรุงท่อส่งน้ ำ ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่อง และได้มีกำรส่งน้ ำให้ 
วศ.ทร. ตรวจวิเครำะห์หำคุณภำพของน้ ำทุกเดือน พบว่ำ น้ ำมีคุณลักษณะทำงกำยภำพทำงเคมีอยู่ในเกณฑ์
มำตรฐำน ส ำหรับระบบไฟฟ้ำได้มีกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำและแสงสว่ำงหลอด LED ใหม่ ส ำหรับกำรจัดกำร
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บขยะในพื้นที่ รร.ชุมพลฯ ได้จัดให้มีกำรเก็บขยะทุกวัน โดยกำรแบ่งพ้ืนที่กำรเก็บขยะ       ใน
แต่ละวันอย่ำงชัดเจน เป็นต้น ส่วนระบบกำรรักษำควำมปลอดภัยของอำคำร และบริเวณโดยรอบ  มีกำรจัดท ำ
ระเบียบ รร.ชุมพลฯ ว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๖ และมีกำรจัดท ำมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัยคลังสรรพำวุธ และปฏิบัติตำม โดยมีกำรติดตั้งลวดหนำมหีบเพลงรอบคลังสรรพำวุธ รวมทั้งได้มีกำร
จัดเจ้ำหน้ำที่จำก ร้อย.รปภ.ที่ ๖ฯ ท ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยสถำนที่ และตรวจวินัยกำรจรำจร ส่วนกำร
จัดท ำระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอำคำรต่ำง ๆ เป็นไปตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรจัดท ำระเบียบ 
รร.ชุมพลฯ ว่ำด้วยกำรปฏิบัติเกี่ยวกับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ กำรจัดท ำแผนผังเขตสถำนที่  แผนผังอุปกรณ์
ดับเพลิง  เส้นทำงหนีไฟ  เส้นทำงขนย้ำย  กำรจัดเจ้ำหน้ำที่สถำนีดับเพลิง และจัดท ำค ำแนะน ำกำรใช้เครื่องมือ
ดับเพลิงชนิดต่ำง ๆ อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ได้มีกำรติดตั้งระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยตำมหน่วยต่ำง ๆ และกรำบพัก 
นรจ. เช่น ถังอัดน้ ำดับเพลิง  พลั่วตักทรำย  ถังตักทรำย  ทรำยดับเพลิง  ขวำนดับเพลิง เป็นต้น รวมทั้งมีกำร
จัดท ำแผนเผชิญเหตุและขั้นตอนกำรปฏิบัติแผนฝึกซ้อมกำรอพยพหนีไฟในบริเวณ รร.ชุมพลฯ และรำยงำน
สภำพเครื่องมือดับเพลิงที่พร้อมใช้งำนอย่ำงต่อเนื่อง 
  (๔)  มีกำรพัฒนำระบบห้องสมุด ระบบสำรสนเทศ แหล่งกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีกำรฝึกใช้งำนให้แก่ผู้เรียน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรพัฒนำระบบห้องสมุด โดยมีกำรจัดซื้อหนังสือทำง
วิชำกำร จ ำนวน ๔๗ รำยกำร จัดซื้อวำรสำรและหนังสือพิมพ์เข้ำห้องสมุดทุกเดือน และจัดให้ข้ำรำชกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับ นรจ.  ได้มีเวลำศึกษำค้นคว้ำหำข้อมูลเพ่ิมเติม 
ในช่วงเวลำฝึกฝนตนเอง ส ำหรับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ได้มีกำรติดตั้งเซิฟเวอร์ระบบอินเตอร์เน็ต จัดท ำ
ป้ำยไฟวิ่งตัวอักษร เป็นต้น อีกทั้งได้มีกำรจัดตั้งชมรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นกำรฝึกทักษะในวิชำคอมพิวเตอร์ และ
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนจริงให้กับ นรจ. รวมทั้งมีแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองและมีกำรฝึกใช้งำนให้แก่ นรจ. ที่หลำกหลำย อำทิ กำรน ำ นรจ. ศึกษำดูงำนตำมสถำนที่ต่ำง ๆ        เช่น 
กำรดูงำนที่อำคำรฝึกปฏิบัติทำงเรือ แผนกกำรปืน กฝร.  ดูงำน ร.ล.เจ้ำพระยำ กฟก.๒ กร., ร.ล.จักรีนฤเบศร กบฮ.กร. 
และฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำร ที่ สอ.รฝ.  สพ.ทร.  กร.  ฐท.สส.  นย. และ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ ์พร. 
เป็นต้น 
  (๕) มีสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์กำรเรียนรู้และอุปกรณ์กำรฝึกงำนที่หลำกหลำย ทันสมัย พบว่ำ รร.ชุมพลฯ  
มีห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องฝึกจ ำลองกำรเดินเรือ  ห้องฝึกภำษำ (ห้อง LAB)  ห้องทดลองวิทยำศำสตร์   
ห้องทดลองอิเล็กทรอนิกส์ อำคำรพลศึกษำ  ห้องเขียนแบบ และโรงฝึกต่ำง ๆ ซึ่งจัดเป็นสื่อ/โสตทัศนูปกรณ์    
กำรเรียนรู้และอุปกรณ์กำรฝึกงำนที่หลำกหลำยส ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอน และมีกำรจัดหำแท็ปเล็ต ส ำหรับให้ 
นรจ. ไว้ใช้ในกำรสืบค้นข้อมูล 
  (๖)  มีระบบกำรบริกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ที่อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ 
มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบ ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลในกำรให้บริกำรกำรใช้ทรัพยำกร 
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กำรเรียนรู้ ภำยในห้องมีกำรจัดท ำคู่มือ/ค ำแนะน ำในกำรใช้สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์กำรฝึกต่ำง ๆ      เพ่ือ
เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เรียนและผู้ใช้ อีกทั้งมีกำรท ำสถิติกำรใช้งำนของทรัพยำกรที่ใช้ส ำหรับกำรฝึก  ในชุด
วิชำต่ำง ๆ 
  (๗)  มีกำรบริกำรอนำมัยและกำรรักษำพยำบำล กำรจัดกำรหรือบริกำรด้ำนอำหำร กำรกีฬำ และควำม
ปลอดภัยของผู้เรียน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้มีกำรจัดให้มีกำรตรวจสุขำภิบำลหน่วยบก มีกำรส่งน้ ำให้ วศ.ทร.    
ตรวจวิเครำะห์หำคุณภำพของน้ ำ พบว่ำ น้ ำมีคุณลักษณะทำงกำยภำพทำงเคมี อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน มีกำรจัดท ำ
โครงกำรเฝ้ำระวังกำรสุขำภิบำลหน่วยใน รร.ชุมพลฯ โครงกำรเผยแพร่ทักษะกำรป้องกัน โรคเอดส์แก่ นรจ.
โครงกำรตรวจและเฝ้ำระวังอันตรำยจำกควำมร้อนในกำรฝึกใน ทร. พื้นที่ รร.ชุมพลฯ จัดอบรมกำรปฐมพยำบำล
และกู้ชีพขั้นพื้นฐำนแก่ นรจ.  มีกำรจัดหำยำและเวชภัณฑ์ประจ ำตู้ยำตำมภำคต่ำง ๆ  มีกำรให้บริกำรทำงด้ำน
สุขภำพ โดยมีแผนกแพทย์ รร.ชุมพลฯ เป็นหน่วยให้กำรรักษำพยำบำลในเบื้องต้นให้กับ นรจ. ข้ำรำชกำร และ
ครอบครัว  มีกำรจัดกำรและบริกำรด้ำนอำหำร เช่น กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดซื้อเสบียงอำหำรสด จัดซื้ อ
ข้ำวสำร แก๊สหุงต้ม กำรจัดท ำรำยกำรอำหำรประจ ำวันของ นรจ.  มีกำรจัดกำรและบริกำรด้ำนกีฬำ  มีกำรท ำ
แผนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรกีฬำ รร.ชุมพลฯ โดยจัดให้ นรจ. ได้ฝึกกีฬำที่ตนเองถนัด พร้อมทั้งมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรกีฬำและกิจกรรม  มีกำรจัดให้มีกำรแข่งขันกีฬำสี นรจ. จัดซื้ออุปกรณ์กีฬำชนิดต่ำง ๆ 
เพ่ือให้ นรจ. ได้ใช้ในกำรฝึกซ้อม อีกทั้งยังให้ นรจ. ได้มีกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ด้ำนกำรกีฬำ
มำกขึ้น โดยส่ง นรจ. เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำกับหน่วยต่ำง ๆ ในสัปดำห์กีฬำนำวี ส ำหรับด้ำนควำมปลอดภัยของ
ผู้เรียน ได้มีกำรขอรับกำรสนับสนุนบุคลำกรทำงกำรแพทย์ร่วมในกำรฝึกต่ำง ๆ เพ่ือควำมปลอดภัยของ นรจ.   
เมื่อต้องปฏิบัติจริง เช่น กำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ กำรฝึกเตรียมพร้อมองค์บุคคล เป็นต้น 
  (๘)  มีกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ภำยในสถำนศึกษำและหรือกับสถำบันอ่ืน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้มี
กำรปรับปรุงระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงและเชื่อมโยงระบบงำนบริหำรและบริกำรข้อมูลข่ำวสำร
ภำยใน (Intranet) กับเครือข่ำยภำยนอก  เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบสำรสนเทศของ      
รร.ชุมพลฯ รวมทั้งมีกำรประสำนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำง รร.ชุมพลฯ กับวิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ  
  (๙)  มีกำรประเมินผลกำรบริกำรและกำรใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้จัดท ำแบบ   
ประเมินทรัพยำกรกำรเรียนรู้ และแจกแบบประเมินให้ครูและ นรจ. ท ำกำรประเมิน จ ำนวน ๗๐๐ ชุด ได้รับตอบ
กลับมำ จ ำนวน ๖๙๓ ชุด (ครูจ ำนวน ๔๓ นำย นรจ. จ ำนวน ๖๕๐ นำย) คิดเป็นร้อยละ ๙๙  ซึ่งมรีำยกำรประเมิน 
๒๐ รำยกำร ประกอบด้วย ๑) สื่อกำรเรียนกำรสอนมีควำมทันสมัย  ๒) สื่อกำรเรียนกำรสอนมีควำมหลำกหลำย  
๓) ต ำรำและเอกสำรประกอบกำรเรียนมีควำมทันสมัย  ๔) ต ำรำและเอกสำรประกอบกำรเรียนมีควำม
หลำกหลำย  ๕) โสตทัศนูปกรณ์มีควำมทันสมัย  ๖) โสตทัศนูปกรณ์มีควำมหลำกหลำย ๗) อำวุธยุทโธปกรณ์ 
ในกำรฝึกมีควำมทันสมัย  ๘ )  อำวุธยุท โธปกรณ์ในกำรฝึกมีควำมหลำกหลำย ๙ )  โ รงฝึกงำนมี
ควำมทันสมัย  ๑๐) โรงฝึกงำนมีควำมปลอดภัย ๑๑) ห้องฝึกปฏิบัติกำรมีควำมทันสมัย ๑๒) สถำนที่ฝึก     
ทำงทหำรมีควำมปลอดภัย ๑๓) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีควำมทันสมัย ๑๔) แหล่งกำรเรียนรู้อื่น ๆ          นอก
ห้องเรียนส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ๑๕) ระบบห้องสมุด มีควำมทันสมัย ๑๖) หนังสือภำยในห้องสมุดมี
ควำมหลำกหลำย ๑๗) ห้องสมุดมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรให้บริกำร ๑๘) มีกำรพัฒนำระบบห้องสมุด       
๑๙) มีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ และ ๒๐) ระบบสำรสนเทศง่ำยต่อกำรใช้ โดยให้ครู ผช.ครู และ นรจ.  
พรรค - เหล่ำ ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นผู้รับบริกำรและใช้ทรัพยำกรกำรเรียนรู้โดยตรง ท ำกำรประเมินทรัพยำกรกำร
เรียนรู้ และได้น ำมำวิเครำะห์แปลควำมหมำยผลกำรประเมิน โดยผลประเมินในภำพรวมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 
๓.๔๔ ตรงกับ  เห็นด้วยปำนกลำง และไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปพัฒนำปรับปรุง ทั้งนี้ได้มีกำรจัดท ำรำยงำน
ผลกำรประเมินทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เสนอผู้บังคับบัญชำทรำบ และมีกำรแจ้งให้
หน่วยที่เก่ียวข้อง น ำผลกำรประเมินไปพิจำรณำปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเหมำะสมด้วยแล้ว 
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 (๑๐) มีกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร พบว่ำ จำกรำยงำนผลกำรประเมิน
ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปปรับปรุง แต่ รร.ชุมพลฯ ได้มีกำร
น ำรำยกำรประเมินที่มีผลกำรประเมินต่ ำสุด (๒.๗๙) “ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ มีควำมทันสมัย : หัวข้อควำมเร็ว
กำรใช้งำนของ Internet น ำมำปรับปรุงแก้ไข โดยกำรเพ่ิมควำมเร็วอัพโหลด/ดำวน์โหลดกำรใช้งำน Internet 
จำกเดิมควำมเร็ว ๑๕/๕ Mbps และ ๑๐/๑ Mbps เป็น ควำมเร็ว ๕๐/๓๐ Mbps และ ๓๐/๑๕ Mbps  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท้ังหมด (ข้อ) - - ๑๐ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ีสำมำรถปฏิบัติได้ (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 (ท่ีเป็นหน่วยงำนเกี่ยวข้องด้ำนกฎหมำยหรือกำรปกครอง
โดยตรง)   
(๔)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ 
(๕)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร 

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.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ      จำก
จ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้จัดโครงกำรปลูกฝังคุณธรรม 
แก่ นรจ. ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (บรรพชำสำมเณร) เมื่อ ๓๑ มี.ค - ๔ เม.ย.๕๘ ณ วัดชำกหมำก ต.ส ำนักท้อน            
อ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง โดย นรจ. ได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังและเสริมสร้ำงคุณธรรมอันดีงำม
ให้แก่ นรจ. กล่อมเกลำจิตใจให้มีสติ มุ่งมั่น ละเว้นจำกอบำยมุขท้ังปวง อันจะน ำมำซึ่งกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน
และรับรำชกำร 
  (๒)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้จัดให้
นรจ. ได้ศึกษำดูงำนด้ำนกำรสะเทินน้ ำสะเทินบก เมื่อ ๒๐ - ๒๘ พ.ค.๕๗ ณ หำดยำว กฟก.๒ กร.  ดูงำนด้ำนอำวุธ
ยุทธวิธี ของ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ เมื่อ ๑ ก.ค.๕๗ ณ สนำมฝึกยิงอำวุธ สพ.ทร.  ดูงำนด้ำนอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยี  
เมื่อ ๒๒ ก.ค - ๒๘ ส.ค.๕๗ ณ สโมสรสัญญำบัตร กร.  ดูงำนด้ำนเทคโนโลยีและแนวโน้มกำรพัฒนำอุสำหกรรมทำง
เรือในอนำคต เมื่อ ๒๘ - ๒๙ ส.ค.๕๗ ณ สโมสรสัญญำบัตร อรม.อร.  ดูงำนด้ำนเทคโนโลยีทำงเรือและกำรอำวุธ เมื่อ 



๑๒๖ 
 

๓ ก.ย.๕๗ ณ แผนกกำรปืน กฝร.กร.  ดูงำนด้ำนอำวุธประจ ำเรือ เมื่อ ๑ ก.ย.๕๗ ณ ร.ล.เจ้ำพระยำ กฟก.๒ กร. และ
ดูงำนด้ำนเทคโนโลยีกำรกล เมื่อ ๑๕ และ ๒๒ ต.ค.๕๗ ณ ร.ล.จักรีนฤเบศร กบฮ.กร. 
  (๓)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกฎหมำย กำรปกครอง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้น ำ นรจ. ไปศึกษำดูงำน         
ที่เรือนจ ำ ฐท.สส. เมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๘ เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเรือนจ ำ 
  (๔)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนประวัติศำสตร์ กำรศึกษำ สังคม และกีฬำ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้น ำ นรจ.
ไปศึกษำดูงำน กำรแข่งขันเรือพำยประเพณีชิงถ้วยพระรำชทำน ฯ “งำนรับบัวหนึ่งเดียวในโลก” เมื่อ ๖ - ๗ และ 
๙ - ๑๐ ต.ค.๕๗ ณ อ.บำงพลี และ อ.พระสมุทรเจดีย์ จว.สมุทรปรำกำร และร่วมแข่งขันและเชียร์ในสัปดำห์กีฬำนำวี 
ในพ้ืนที่สัตหีบ และ กทม. บำงส่วน เมื่อ ๑๒ - ๑๘ พ.ย.๕๗  
  (๕)  แหล่งกำรเรียนรู้ทำงด้ำนกิจกำรทหำร พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้จัดให้ นรจ. ได้ศึกษำกำรฝึกป้องกัน
ควำมเสียหำย เมื่อ ๑๑ - ๑๒ ก.พ.๕๘ ณ ลำนฝึกดับไฟ แผนก ปคส.กฝล.กฝร.  กำรฝึกยิงอำวุธทำงยุทธวิธี  
เมื่อ ๑ ก.ค.๕๗ ณ สนำมฝึกยิงอำวุธ สพ.ทร. (ทุ่งโปรง)  กำรฝึกด ำน้ ำ เมื่อ ๒๙ ม.ค. - ๑๙ ก.พ.๕๘ ณ นสร.กร.  
กำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล เมื่อ ๒๓ ก.พ. - ๒๔ มี.ค.๕๘ ณ บริเวณอ่ำวไทย และกำรฝึกปฏิบัติงำน
ตำมหน่วยสำยวิทยำกำร เมื่อ ๒๓ ก.พ. - ๒๕ มี.ค.๕๘  
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท้ังหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ีสำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕  

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑๓ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ และโครงกำร
พระรำชด ำริ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด (ตัวบ่งชี้ที่ 16 ของ สมศ.) 

เกณฑ์ประเมิน หมำยเหตุ 
 ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกิจกรรม/โครงกำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ และ
โครงกำรพระรำชด ำริ จ ำนวน ๔ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด      
๓๖ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๑ ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เมื่อ ๘ ส.ค.๕๗ ณ บริเวณหน้ำ 
บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
 ๒. กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษำ “๑๒ สิงหำ พระบรมรำชินีนำถ” เมื่อ ๑๒ ส.ค.๕๗ ณ บริเวณสวน
กรมหลวงชุมพรฯ ฐท.สส. 
 ๓. กิจกรรม “ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสักข์ สักสยำมินทร์” ถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ สมเด็จ
พระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ เมื่อ ๑๑ ต.ค.๕๗ ณ ศฝท.ยศ.ทร. อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี  
 ๔. กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลำคืนสู่ธรรมชำติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษำ ๕ ธันวำคม ๒๕๕๗           เมื่อ 
๒๖ พ.ย.๕๗ ณ บริเวณอ่ำงเก็บน้ ำ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  



๑๒๗ 
 

 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีกิจกรรม/โครงกำรเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ และโครงกำรพระรำชด ำริ จ ำนวน ๑๑ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งหมด ๑๐๕ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๘ รำยละเอียดตำมผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๔ ๓ ๔ ๑๑ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๖ ๓๓ ๓๖ ๑๐๕ 
ร้อยละ ๑๑.๑๑ ๙.๐๙ ๑๑.๑๑ ๑๐.๔๘ 
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 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกิจกรรม/โครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพติด) 
จ ำนวน ๔ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๖ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
๑๑.๑๑ ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมทดสอบว่ำยน้ ำ นรจ. เมื่อ ๖ - ๑๖ พ.ค.๕๗ ณ สระว่ำยน้ ำ รร.ชุมพลฯ  
 ๒. กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสี นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๓๐ มิ.ย. - ๙ ก.ค.๕๗ ณ สนำมกีฬำ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.  
 ๓. โครงกำรเผยแพร่ทักษะกำรป้องกันโรคเอดส์ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๒ พ.ค.๕๗ 
ณ อำคำรเรียนรวม กศษ.รร.ชุมพลฯ 
 ๔. กิจกรรมอบรมกำรปฐมพยำบำลและกู้ชีพขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ. ชั้นปีที่ ๒     
ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๖ - ๙ ต.ค.๕๗ ณ อำคำรเรียนรวม กศษ.รร.ชุมพลฯ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริม
สุขภำพ (รวมยำเสพติด) และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ ำนวน ๑๑ กิจกรรม/โครงกำร     
จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวน ๑๐๕ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๘ รำยละเอียด
ตำมผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 



๑๒๘ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำ
เสพติด) และแนะแนวกำรใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๔ ๓ ๔ ๑๑ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๖ ๓๓ ๓๖ ๑๐๕ 
ร้อยละ ๑๑.๑๑ ๙.๐๙ ๑๑.๑๑ ๑๐.๔๘ 
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 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์
กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร 
จ ำนวน ๗ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๖ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 
๑๙.๔๔ ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมพิธีไหว้ครู ของ นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒         
ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๕๗ ณ อำคำรเรียนรวม กศษ.รร.ชุมพลฯ  
 ๒. กิจกรรมรักษ์ชำยหำด ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๗  ณ 
บริเวณอ่ำวเกล็ดแก้ว รร.ชุมพลฯ  
 ๓. อบรมศีลธรรมประจ ำเดือน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๗           ณ 
อำคำรเรียนรวม กศษ.รร.ชุมพลฯ  
 ๔. กิจกรรมพิธีพุทธมำมกะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๘ ก.ค.๕๗       
ณ อำคำรเรียนรวม กศษ.รร.ชุมพลฯ  
 ๕. กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรติฯ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒  ทุกพรรค -  เหล่ำ 
เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๗ ณ ชำยหำด ศฝท.ยศ.ทร.  
 ๖. กิจกรรมบริจำคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธันวำมหำรำช นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ. ชั้นปีที่ ๒       ทุก
พรรค - เหล่ำ เมื่อ ๒ ธ.ค.๕๗  ณ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พร.  
 ๗. กิจกรรมงำนรำตรีสองสมอ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๑๙ ธ.ค.๕๗   
ณ บริเวณลำนสวนสนำม รร.ชุมพลฯ  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริม
จริยธรรม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กำรส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และ



๑๒๙ 
 

ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร จ ำนวน ๒๒ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด       
จ ำนวน ๑๐๕ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๙๕ รำยละเอียดตำมผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมจริยธรรม         กำร
บ ำเพ็ญประโยชน์กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม        กำร
ส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นประวัติศำสตร์ไทย และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำงทหำร 

๘ ๗ ๗ ๒๒ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๖ ๓๓ ๓๖ ๑๐๕ 
ร้อยละ ๒๒.๒๒ ๒๑.๒๑ ๑๙.๔๔ ๒๐.๙๕ 
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 

๑ - ๑๙.๙๙ ≥ ๒๐ ≥ ๒๕ ≥ ๓๐ ≥ ๔๐ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมวิชำกำรและทักษะวิชำชีพ 
จ ำนวน ๑๕ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๖ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ
๔๑.๖๗ ประกอบด้วย 
 ๑. กิจกรรมศึกษำดูงำนกำรฝึกปฏิบัติกำรสะเทินน้ ำสะเทินบกของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ     
เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๗ ณ หำดยำว กฟก.๒ กร.  
 ๒. กิจกรรมศึกษำดูงำนกำรฝึกยิงอำวุธทำงยุทธวิธี กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ 
นว.ป.(สอ.รฝ.) เมื่อ ๑ ก.ค.๕๗ ณ สนำมฝึกยิงอำวุธ สพ.ทร.  
 ๓. กิจกรรมแข่งขันต่อค ำศัพท์ SCRABBLE ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ 
เมื่อ ๒๒ ก.ค. - ๒๘ ส.ค.๕๗ ณ ห้องปฏิบัติกำรทำงภำษำ LAB ๔, ๕ กศษ.ฯ และอำคำรเรียนรวม กศษ.ฯ  
 ๔. กิจกรรมศึกษำดูงำน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ นว.ส.  นว.ป.(กร.)  นว.ป.(สอ.รฝ.) และ กล. ชมกำรจัด
นิทรรศกำรกำรจัดกำรควำมรู้ภำยใน กร. ประจ ำปี งป.๕๗ เมื่อ ๖ - ๘ ส.ค.๕๗ ณ สโมสรสัญญำบัตร กร.  
 ๕. กิจกรรมศึกษำดูงำน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ ชมกำรจัดนิทรรศกำร
เทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้ำ เมื่อ ๒๘ ส.ค.๕๗ ณ สโมสรสัญญำบัตร อรม.อร.  
 ๖. กิจกรรมศึกษำดูงำน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ นว.ส. นว.ป.(กร.) จ ำนวน ๑๔๕ นำย เมื่อ ๓ ก.ย.๕๗ ณ อำคำรฝึก
ปฏิบัติทำงเรือ และแผนกกำรปืน กฝร.  
 ๗. กิจกรรมศึกษำดูงำน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ นว.ป.(กร.) เมื่อ ๑๖ ก.ย.๕๗ ณ ร.ล.เจ้ำพระยำ กฟก.๒ กร. 
 ๘. กิจกรรม นรจ.ชั้นปีที่ ๒ กล. เมื่อ ๑๕ และ ๒๒ ต.ค.๕๗ ณ ร.ล.จักรีนฤเบศร กบฮ.กร. 



๑๓๐ 
 

 ๙. กิจกรรม นรจ.ชั้นปีที่ ๑ นย. ศึกษำดูงำน เมื่อ ๒๘ พ.ย.๕๗ ณ ศฝ.นย. (กอง นรจ.กปค.รร.นย.ศฝ.นย.)  
 ๑๐.  กิจกรรม นรจ.ชั้นปีที่ ๒ นว.ป.(สอ.รฝ.) ชมกำรฝึกยิงอำวุธทำงยุทธวิธีของ กรม รฝ.๑ สอ.รฝ.    เมื่อ 
๒๔ ธ.ค.๕๗ ณ สนำมฝึกยิงอำวุธ สพ.ทร.  
 ๑๑.  กิจกรรมแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ ชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๒๔ ธ.ค.๕๗   ณ 
อำคำรเรียนรวม กศษ.ฯ 
 ๑๒.  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำรเรือปฏิบัติ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ให้กับ นรจ.ภำค ๑ - ๖     
เมื่อ ๒๔ ม.ค.๕๗ ณ ลำนสวนสนำม รร.ชุมพลฯ และคลังกำรเรือ กศษ.ฯ  
 ๑๓. กิจกรรมศึกษำดูงำน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ พศ.พธ. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๘ ณ กองสนับสนุนฝ่ำยแพทย์ ๓     
รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พร.  
 ๑๔.  นรจ. ที่เป็นนักเรียนบังคับบัญชำ ทุกพรรค - เหล่ำ ฟังกำรบรรยำยกฎหมำยทหำรทั่วไป และศึกษำดูงำน 
เมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๘ ณ รจ.ฐท.สส.  
 ๑๕. กิจกรรมศึกษำดูงำน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ ชมกำรแข่งขันกำรประกวด  
สุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๗ ณ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริม
วิชำกำรและทักษะวิชำชีพ จ ำนวน ๔๔ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด       
จ ำนวน ๑๐๕ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๐ รำยละเอียดตำมผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๖ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๑๕ ๑๔ ๑๕ ๔๔ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๖ ๓๓ ๓๖ ๑๐๕ 
ร้อยละ ๔๑.๖๗ ๔๒.๔๒ ๔๑.๖๗ ๔๑.๙๐ 
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 

๑ - ๓.๙๙ ≥ ๔ ≥ ๖ ≥ ๗ ≥ ๘ ไมม่ีผลกำรด ำเนนิงำน 
หรือต่ ำกวำ่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกิจกรรม/โครงกำรกำรฝึกภำคสนำมหรือกิจกรรม          ที่
เสริมสร้ำงควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร จ ำนวน ๖ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวนกิจกรรมพัฒนำ
ผู้เรียนทั้งหมด ๓๖ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ประกอบด้วย 
 ๑. ฝึกภำคสำธำรณศึกษำ นรจ.ใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ของ นรจ.ใหม่ ทุกพรรค - เหล่ำ       
เมื่อ ๓๐ เม.ย. - ๓๐ พ.ค.๕๗ ณ รร.ชุมพลฯ 



๑๓๑ 
 

 ๒. ฝึกภำวะผู้น ำให้กับ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ เมื่อ ๖ - ๓๐ พ.ค.๕๗ ณ รร.ชุมพลฯ  
 ๓. ฝึกด ำน้ ำ/กำรฝึกหมู่รบและกำรฝึกทหำรรำบทั่วไปของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๒๙ ม.ค. - 
๑๘ ก.พ.๕๘ ณ นสร.กร.  
 ๔. ฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ นว.ส.  นว.ป.
(กร.)  นว.ป.(ตร.รน.)  กล. และ กล.(ตร.รน.) เมื่อ ๒๓ ก.พ. - ๒๔ มี.ค.๕๘ ณ บริเวณอ่ำวไทย 
 ๕. ฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำรของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ นว.ป.(สอ.รฝ.)  นว.สห.  นว.สพ.    
กล.(ช่ำง บ.) และ พศ.กง. เมื่อ ๒๓ ก.พ. - ๒๔ มี.ค.๕๘ ณ กรม สอ.รฝ.  กองพัน สห.ทร.ที่ ๒ กรม สพ.ทร.   
สนำมบินอู่ตะเภำ  กองกำรเงิน ฐท.สส.  กองกำรเงิน นย. และ กองกำรเงิน รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พร.  
 ๖. กำรอบรมกำรปฏิบัติตนของจ่ำใหม่ให้กับ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ เมื่อ ๒๓ - ๒๖ เม.ย.๕๘   
ณ อำคำรเรียนรวม กศษ.รร.ชุมพลฯ  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ รวม ๓ ปี มีกิจกรรม/โครงกำรกำรฝึกภำคสนำม/หรือ
กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร จ ำนวน ๑๗ กิจกรรม/โครงกำร จำกจ ำนวน
กิจกรรมพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวน ๑๐๕ กิจกรรม/โครงกำร คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๙ รำยละเอียดตำมผนวก 
ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๗ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำร กำรฝึกภำคสนำม/กำรฝึก
ทักษะทำงดนตรีนอกสถำนที่ หรือกิจกรรมที่
เสริมสร้ำงควำมรู้ ทำงทหำรและภำวะผู้น ำทำงทหำร 

๕ ๖ ๖ ๑๗ 

จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด ๓๖ ๓๓ ๓๖ ๑๐๕ 
ร้อยละ ๑๓.๘๙ ๑๘.๑๘ ๑๖.๖๗ ๑๖.๑๙ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)    ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘* กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ที่ 9 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ 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 

 



๑๓๒ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
  จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้เลือกโครงกำรปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ นรจ. ก่อนส ำเร็จ
กำรศึกษำ (บรรพชำสำมเณร) ซึ่งเป็นโครงกำรเพ่ือสืบสำนวัฒนธรรมไทย และสร้ำงคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงำม
ให้แก่ นรจ. ไปสู่ศีลธรรมอันดีงำมซึ่ง รร.ชุมพลฯ สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมเกณฑ์กำรพิจำรณำ จ ำนวน ๕ ข้อ 
จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรบรรจุโครงกำรปลูกฝังคุณธรรม
ให้แก่ นรจ. ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (บรรพชำสำมเณร) ไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 
ห้วงระยะเวลำ ๔ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ถึงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย กำรวำงแผน (P) ได้ขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำรปลูกฝัง
คุณธรรมให้แก่ นรจ. ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (บรรพชำสำมเณร) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๒๖ ม.ค.๕๘  
กำรด ำเนินงำน (D) ได้จัดท ำโครงกำรปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ นรจ. ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (บรรพชำสำมเณร)       
เมื่อ ๓๑ มี.ค. - ๔ เม.ย.๕๘ ณ วัดชำกหมำก ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง เพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว และสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ รวมทั้งเป็นกำรปลูกฝังและ
วำงรำกฐำนในด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และศีลธรรมอันดีให้แก่ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ด ำรงตน
เป็นข้ำรำชกำรที่ดีสืบไป  กำรประเมินผล (C) ได้จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมที่มีต่อโครงกำรฯ  
โดยมีค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรฯ ในภำพรวม เท่ำกับ ๔.๒๔ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก และ  
กำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) ได้น ำข้อเสนอแนะจำกผลประเมินกำรจัดโครงกำรปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ นรจ.
ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (บรรพชำสำมเณร) ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำปรับปรุง ซึ่งมี ๑ ข้อ คือ มีกำรปรับเปลี่ยน
สถำนที่ปฐมนิเทศ นรจ. (ซ้อมห่มจีวร) ณ รร.ชุมพลฯ เป็น ณ วัดชำกหมำก ต.ส ำนักท้อน อ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง 
เพ่ือควำมสะดวกในกำรปฏิบัติ  
  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ ๘๐ พบว่ำ โครงกำรปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ 
นรจ. ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (บรรพชำสำมเณร) ได้ก ำหนดตัวชี้วัดผลส ำเร็จและผลด ำเนินกำร จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด
คือ ร้อยละของจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ 
ต่อจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำทั้งหมด ซึ่ง รร.ชุมพลฯ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ นรจ.    
ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (บรรพชำสำมเณร) บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จำก ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ กล่ำวคือ มี นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน ๓๕๓ นำย จำกจ ำนวน
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำท้ังหมด ๓๖๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๖  
  (๓) กำรจัดกิจกรรม/โครงกำรมีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง หรือมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำง
คุณค่ำของสถำนศึกษำต่อสังคม พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้ด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องจำกปีกำรศึกษำ ๒๕๕๐ จนถึง
ปัจจุบัน คือ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รวม ๘ ปี และมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำของสถำนศึกษำต่อ
สังคม พบว่ำ ผู้ปกครอง (บิดำมำรดำ) มีควำมปลื้มปิติยินดีในกำรเข้ำร่วมบรรพชำเป็นอย่ำงยิ่ง ประกอบกับคนใน
ชุมชนใกล้เคียงได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในงำนและร่วมเป็นเจ้ำภำพในกำรบรรพชำในครั้งนี้ และจำกผลกำรประเมิน
ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำนที่มีต่อโครงกำรฯ ในหัวข้อกำรประเมินด้ำนควำมตระหนักในคุณค่ำของกิจกรรม
และประโยชน์ที่ได้รับ มีคะแนนผลประเมินในหัวข้อนี้ เท่ำกับ ๔.๒๗ ตรงกับระดับพึงพอใจมำก 
  (๔)  ผลกำรประเมินกิจกรรม/โครงกำร ได้คะแนน ≥ ๓.๕๑ จำกคะแนนเต็ม ๕ คะแนน พบว่ำ          
รร.ชุมพลฯ มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมงำนที่มีโครงกำรฯ โดยมีรำยกำรประเมินจ ำนวน ๕ ด้ำน 
รวม ๒๐ ข้อ คือ ๑) ด้ำนกำรจัดโครงกำร มี ๓ ข้อย่อย  ๒) ด้ำนกำรบริกำร มี ๔ ข้อย่อย  ๓) ด้ำนกิจกรรมและ
กำรจัดกำรควำมรู้ มี ๗ ข้อย่อย  ๔) ด้ำนพระวิทยำกร/วิทยำกร/พระพ่ีเลี้ยง มี ๒ ข้อย่อย และ ๕) ด้ำนควำม



๑๓๓ 
 

ตระหนักในคุณค่ำของกิจกรรม มี ๔ ข้อย่อย โดยมีผลประเมินโครงกำรเท่ำกับ ๔.๒๔ ตรงกับควำมพึงพอใจมำก 
ซึ่งมีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำ ๓.๕๑ 
  (๕)  กำรจัดกิจกรรม/โครงกำร ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติ พบว่ำ โครงกำรปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ นรจ. ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (บรรพชำสำมเณร) ได้รับ
อนุมัติและบรรจุไว้ในโครงกำรของ ทร. โดยใช้ชื่อโครงกำรกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ประกอบกับ ท่ำนพระครู
สันติบุรพทิศ เจ้ำอำวำสวัดชำกหมำก ได้จัดท ำโครงกำรบรรพชำควบคู่กับโครงกำรปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ นรจ.
ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (บรรพชำสำมเณร) ของ รร.ชุมพลฯ เพ่ือเสนอขออนุมัติด ำเนินโครงกำรต่อเจ้ำคณะ
จังหวัดระยอง (โดย ผบ.รร.ชุมพลฯ ลงนำมร่วมกับเลขำนุกำรเจ้ำคณะต ำบลส ำนักท้อน และโครงกำรได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกเจ้ำคณะจังหวัดระยอง) และฝ่ำยบริหำรกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่พระพุทธศำสนำ โดย      
พระรำชสิทธินำยก เจ้ำคณะจังหวัดระยอง ได้มอบเกียรติบัตรที่แสดงว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้ด ำเนินกำรโครงกำร
บรรพชำสำมเณรเพ่ือถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรม
รำชินีนำรถ และเฉลิมพระเกียริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ในโอกำสฉลองพระชนมำยุ 
๕ รอบ อันเป็นโครงกำรที่จรรโลงและสืบทอดบวรพระพุทธศำสนำให้ด ำรงอยู่ จึงนับได้ว่ำโครงกำรดังกล่ำว
ได้รับกำรยกย่องเทียบเท่ำระดับกองทัพหรือภูมิภำค 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑๘* เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท้ังหมด (ข้อ) - - ๕ ข้อ 
จ ำนวนเกณฑ์กำรพิจำรณำท่ีสำมำรถปฏิบัติได้ (ข้อ) 
โดยระบุข้อที่ด ำเนินกำรได้ 

- - ๕ ข้อ 
(มีข้อ ๑ - ๕) 

ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕)   ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๓๔ 
 

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
หลำกหลำยเน้นผู้เรียนได้ฝึกทักษะทำงวิชำชีพผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 

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 ๙๘.๕๕ ๙๒.๕๕ ๑๐๐ ๙๖.๙๘ 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/
ห้องเรียนในแต่ละปี 

๒ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๑๐ 

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

๒ ๑๑.๑๑ ๙.๐๙ ๑๑.๑๑ ๑๐.๔๘ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๑๑.๑๑ ๙.๐๙ ๑๑.๑๑ ๑๐.๔๘ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๒๒.๒๒ ๒๑.๒๑ ๑๙.๔๔ ๒๐.๙๕ ๕ ๑๐ 

 
 



๑๓๕ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (ต่อ) 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 
ผลประเมิน   

เฉลี่ย 
๓ ปี 

ระดับ
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๕.๑๖ ร้อยละของจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรส่งเสริมวิชำกำรและ
ทักษะวิชำชีพ ต่อจ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรพัฒนำผู้เรียนทั้งหมด 

๒ ๔๑.๖๗ ๔๒.๔๒ ๔๑.๖๗ ๔๑.๙๐ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๑๓.๘๙ ๑๘.๑๘ ๑๖.๖๗ ๑๖.๑๙ ๕ ๑๐ 

๕.๑๘* กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๒๕ 

รวม ๔๕      ๒๒๕ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
  
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕  
 ๑. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
 ๒. มีกำรพัฒนำห้องฝึกภำษำให้ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และมีกำรจัดท ำ           
ห้องพักผ่อนอัจฉริยะ (Smart Living Room) 
 ๓. มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้ำน 
 ๔. มีกำรพัฒนำผู้เรียนโดยกำรจัดหำแท๊ปเล็ต ไว้ให้ผู้เรียนได้น ำไปใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรเรียนครอบคลุมทุกด้ำน ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E - book) 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕  
 ไม่มีกำรจัดท ำแผนกำรสอนเป็นรูปเล่ม  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ควรมีเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติม เช่น หนังสือเชิญประชุม 
พร้อมระบุวำระ ประเด็นหัวข้อที่จะประชุมหรือพิจำรณำ 
 ๒. ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ควรระบุว่ำ คณะกรรมกำรท่ำนใด ที่ไม่ได้   เข้ำ
ร่วมประชุม พร้อมระบุสำเหตุ เช่น เนื่องจำกติดรำชกำร  
 ๓. ควรจัดเก็บแผนกำรสอนทั้งในรูปแบบเอกสำรและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  (สแกนอยู่ในรูปไฟล์ PDF)    
โดยให้ผ่ำนควำมเห็นชอบของ หก.กศษ.ฯ/หน.ชุดวิชำ 
 ๔. แผนกำรสอนที่ได้รับกำรตรวจสอบอนุมัติแล้ว ควรมีกำรรวบรวมเผยแพร่ไว้ในแฟ้มเอกสำร ฐำนข้อมูล
สถำบัน หรือเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 
 ๕. ในกำรปรับปรุงแผนกำรสอน ควรระบุเหตุผลในกำรปรับแผนกำรสอนวิชำนั้น ๆ เช่น จำกคะแนน
ประเมินวิชำ สรุปผลกำรบันทึกกำรสอนของครู ข้อแนะน ำนโยบำยของผู้บังคับบัญชำ ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือที่ทำงสถำนศึกษำจะได้ทรำบจ ำนวนวิชำที่จะต้องด ำเนินกำรปรับแผนกำรสอน   
ตำมควำมเร่งด่วน และเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น 



๑๓๖ 
 

 ๖. ควรปรับปรุงกำรจัดเก็บข้อมูลที่แสดงผลกำรประเมินกำรสอนของครู/ผช.ครู โดยจัดเก็บประวัติ    
ผลกำรประเมิน ระบุจ ำนวนผู้ประเมิน วันที่ สรุปผลกำรประเมิน ตลอดจนมีกระบวนกำรแจ้งผลกำรประเมิน
ดังกล่ำวไปยังผู้บังคับบัญชำและผู้ถูกประเมินให้รับทรำบ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป 
 ๗. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลครูที่มีองค์ประกอบให้ครบถ้วน เช่น รูปถ่ำย ข้อมูลส่วนตัว วุฒิกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน รำยละเอียดของกำรศึกษำอบรมเพ่ิมเติม (หลักสูตร สถำนที่ จ ำนวนชั่วโมง) ผลงำนทำง
วิชำกำร (ระบุระดับกำรน ำไปใช้ประโยชน์) วิชำที่สอน ผลคะแนนกำรประเมินครูรำยวิชำ เพ่ือให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจวำงแผนในกำรก ำหนดหรือคัดเลือกครูผู้สอน ตลอดจนจัดท ำ
แผนพัฒนำอบรมครูผู้สอน เป็นต้น 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
รำยละเอียดกจิกรรมพัฒนำผูเ้รียน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที ่
ด้ำนกำรเทดิทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์และโครงกำรพระรำชด ำร ิ
๑. กิจกรรมเฉลมิพระเกยีรตฯิ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินีนำถ ๘ ส.ค.๕๗ หน้ำ บก.รร.ชุมพลฯ 
๒. กิจกรรมเฉลมิพระชนมพรรษำ “๑๒ สิงหำ พระบรมรำชินีนำถ”  ๑๒ ส.ค.๕๗ สวนกรมหลวงชุมพร

หนองตะเคียน 
๓. กิจกรรม “ร่วมใจภักดิ์ ปลูกมเหสกัข์ สักสยำมินทร์” ถวำย

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ สมเด็จพระนำงเจ้ำฯ 
พระบรมรำชินีนำถ 

๑๑ ต.ค.๕๗ ศฝท.ยศ.ทร. 

๔. กิจกรรมปล่อยพันธุป์ลำคืนสู่ธรรมชำติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๗ พรรษำ 
๕ ธันวำคม ๒๕๕๗ 

๒๖ พ.ย.๕๗ อ่ำงเก็บน้ ำ รร.ชุมพลฯ  

ด้ำนส่งเสริมสุขภำพ (รวมยำเสพตดิ) 
๑. กิจกรรมทดสอบว่ำยน้ ำ นรจ. ๖ - ๑๖ พ.ค.๕๗ 

(เดือนละ ๑ ครั้ง) 
สระว่ำยน้ ำ รร.ชุมพลฯ 

๒. กิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำสี นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ๓๐ มิ.ย. -  
๙ ก.ค.๕๗ 

สนำมกีฬำ รร.ชุมพลฯ 

๓. โครงกำรเผยแพร่ทักษะกำรป้องกนัโรคเอดส ์ ๒ พ.ค.๕๗ อำคำรเรยีนรวม กศษ.ฯ 
๔. กิจกรรมอบรมกำรปฐมพยำบำลและกู้ชีพข้ันพ้ืนฐำนฯ ๖ - ๙ ต.ค.๕๗ อำคำรเรยีนรวม กศษ.ฯ 

ด้ำนกำรส่งเสริมจริยธรรม กำรบ ำเพ็ญประโยชน์ ฯ 
๑. กิจกรรมพิธไีหว้ครูของ นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ๒๖ มิ.ย.๕๗ อำคำรเรยีนรวม กศษ.ฯ 
๒. กิจกรรมรักษ์ชำยหำด ๑๗ ส.ค.๕๗ อ่ำวเกล็ดแก้ว รร.ชุมพลฯ 
๓. กิจกรรมอบรมศลีธรรมประจ ำเดือน ตลอดปีกำรศึกษำ 

(เดือนละ ๒ ครั้ง) 
อำคำรเรยีนรวม กศษ.ฯ 

๔. กิจกรรมพิธีพุทธมำมกะ ประจ ำปกีำรศึกษำ ๒๕๕๗ ๘ ก.ค.๕๗ อำคำรเรยีนรวม กศษ.ฯ 
๕. กิจกรรมปลูกป่ำชำยเลนเฉลิมพระเกียรตฯิ ๒ ธ.ค.๕๗ ชำยหำด ศฝท.ยศ.ทร. 
๖. กิจกรรมบริจำคโลหติเฉลิมพระเกยีรติฯ ๕ ธันวำมหำรำช ๒ ธ.ค.๕๗ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำ

สิริกิติ์ พร. 
๗. กิจกรรมงำนรำตรีสองสมอ นรจ. ๑๙ ธ.ค.๕๗ ลำนสวนสนำม รร.ชุมพลฯ 

ด้ำนกำรส่งเสริมวิชำกำรและทักษะวิชำชีพ 
๑. กิจกรรมศึกษำดูงำนกำรฝึกปฏิบตักิำรสะเทินน้ ำสะเทินบกของ  

นรจ.ชั้นปีที่ ๒ ทุกพรรค - เหล่ำ 
๒๗ พ.ค.๕๗ หำดยำว กฟก.๒ กร. 

๒. กิจกรรมศึกษำดูงำนกำรฝึกยิงอำวุธทำงยุทธวิธี กรม รฝ.๑ สอ.รฝ. ๑ ก.ค.๕๗ สนำมฝึกยิงอำวุธ สพ.ทร. 
๓. กิจกรรมแข่งขันต่อค ำศัพท์ SCRABBLE ๒๒ ก.ค. -  

๒๘ ส.ค.๕๗ 
อำคำรเรยีน กศษ.ฯ และ 
อำคำรเรยีนรวม กศษ.ฯ 

๔. กิจกรรมร่วมชมกำรจัดนิทรรศกำร “กำรจัดกำรควำมรูภ้ำยใน กร.” 
ประจ ำปี งป.๕๗ 

๖ - ๘ ส.ค.๕๗ สโมสรสัญญำบัตร กร. 

๕. กิจกรรมร่วมชมกำรจัดนิทรรศกำรเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้ำ ๒๘ ส.ค.๕๗ สโมสรสัญญำบัตร อรม.อร. 
๖. กิจกรรมศึกษำดูงำน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ นว.ส. นว.ป.(กร.) ๓ ก.ย.๕๗ อำคำรฝึกปฏิบัติทำงเรือ

และแผนกกำรปืน กฝร.กร. 
๗. กิจกรรมศึกษำดูงำน นรจ.ชั้นปีที่ ๒ นว.ป.(กร.) ๑๖ ก.ย.๕๗ ร.ล.เจ้ำพระยำ กฟก.๒ กร. 
๘. กิจกรรม นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ กล. ๑๕, ๒๒ ต.ค.๕๗ ร.ล.จักรีนฤเบศร กบฮ.กร. 



๑๓๘ 
 

ผนวก ท้ำยมำตรฐำนที่ ๕ฯ 
รำยละเอียดกจิกรรมพัฒนำผูเ้รียน รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  (ต่อ) 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรม วัน เดือน ปี สถำนที่ 
๙. กิจกรรม นรจ.ช้ันปีท่ี ๑ นย. ๒๘ พ.ย.๕๗ ศฝ.นย. 

๑๐. กิจกรรม นรจ.ช้ันปีท่ี ๒ นว.ป.(สอ.รฝ.) ๒๔ ธ.ค.๕๗ สนำมฝึกยิงอำวุธ สพ.ทร. 
๑๑. กิจกรรมแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ ๒๔ ธ.ค.๕๗ อำคำรเรยีนรวม กศษ.ฯ 
๑๒. กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำรเรือปฏิบัต ิ ๒๔ ม.ค.๕๘ ลำนสวนสนำม รร.ชุมพลฯ, 

คลังกำรเรือ กศษ.ฯ 
๑๓. กิจกรรมศึกษำดูงำน นรจ.ชั้นปีที่ ๑ พศ.พธ. ๒๒ ม.ค.๕๘ รพ.สมเด็จพระนำงเจ้ำ

สิริกิติ์ พร. 
๑๔. กิจกรรมศึกษำดูงำนและฟังบรรยำยกฎหมำยทหำรทั่วไป   ๒๑ เม.ย.๕๘ รจ.ฐท.สส. 
๑๕. กิจกรรมเข้ำร่วมชมกำรแข่งขันกำรประกวดสุดยอดนวัตกรรม

อำชีวศึกษำ 
๒๕ พ.ย.๕๗ วิทยำลัยเทคนิคสัตหบี 

ด้ำนกำรฝึกภำคสนำมฯ หรือกิจกรรมเสรมิสร้ำงควำมรู้ทำงทหำร 
๑. กำรฝึกภำคสำธำรณศึกษำ นรจ.ใหม่ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ๓๐ เม.ย. -  

๓๐ พ.ค.๕๗ 
รร.ชุมพลฯ 

๒. กำรฝึกภำวะผู้น ำให้กับ นรจ.ช้ันปทีี่ ๒ ๖ - ๓๐ พ.ค.๕๗ รร.ชุมพลฯ 
๓. กำรฝึกด ำน้ ำ/กำรฝึกหมู่รบและกำรฝึกทหำรรำบท่ัวไปของ  

นรจ.ชั้นปีที่ ๒ 
๒๙ ม.ค. -  
๑๘ ก.พ.๕๘ 

พื้นที่ รร.ชุมพลฯ และ
นสร.กร. 

๔. กำรฝึกภำคปฏิบตัิทำงใช้กำรในทะเล ๒๓ ก.พ. -  
๒๔ มี.ค.๕๘ 

บริเวณอ่ำวไทย 

๕. กำรฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำร ๒๓ ก.พ. -  
๒๔ มี.ค.๕๘ 

- สอ.รฝ. 
- สห.ทร. 
- ฐท.สส. 
- สพ.ทร. 

๖. กำรอบรมกำรปฏิบตัิตนของจ่ำใหม่ ๒๓ - ๒๖ เม.ย.๕๘ อำคำรเรยีนรวม กศษ.ฯ 
 รวม ๓๖ กิจกรรม/โครงการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๙ 
 

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

เกณฑป์ระเมิน 
ส ำหรับ รร.ชุมพล ฯ 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.ชุมพลฯ มีชั่วโมงด้ำนวิชำทหำร กำรฝึกอบรมทำงทหำร กำรฝึก
ภำคปฏิบัติ และภำคสนำม จ ำนวน ๑,๓๓๘ ชั่วโมง จำกจ ำนวนชั่วโมงที่ใช้ในกำรศึกษำตลอดหลักสูตร ๓,๓๖๙ 
ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๗๒  
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีชั่วโมงด้ำนวิชำทหำร กำรฝึกอบรม
ทำงทหำร กำรฝึกภำคปฏิบัติ และภำคสนำม จ ำนวน ๔,๕๓๕ ชั่วโมง จำกจ ำนวนที่ใช้ในกำรศึกษำตลอด
หลักสูตร ๙,๕๐๐ ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๔  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

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

๑,๘๓๔ ๑,๓๖๓ ๑,๓๓๘ ๔,๕๓๕ 

จ ำนวนชั่วโมงท่ีใช้ในกำรศึกษำตลอดหลักสูตร ๒,๗๒๖ ๓,๔๐๕ ๓,๓๖๙ ๙,๕๐๐ 
ร้อยละ ๖๗.๒๘ ๔๐.๐๓ ๓๙.๗๒ ๔๗.๗๔ 
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 

 

 



๑๔๐ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวน ๑,๐๘๐ นำย  มีอำจำรย์วิชำทหำร 
ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร จ ำนวน ๗๐ นำย และครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง อีก ๗๔ นำย       
รวมเป็นอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร ครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ทั้งหมด   
จ ำนวน  ๑๔๔ นำย คิดเป็นอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก และครู/
อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๑ คน เท่ำกับ ๗.๕๐ : ๑   
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีผู้เรียนทั้งหมด จ ำนวน ๓,๒๑๔ นำย  
มีอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร จ ำนวน ๒๑๐ นำย และครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง 
อีก ๒๒๕ นำย รวมเป็นอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกทำงทหำร ครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง 
ทั้งหมด จ ำนวน ๔๓๕ นำย  คิดเป็นอัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียนต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก และ
ครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๑ คน เท่ำกับ ๗.๓๙ : ๑   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ เท่ำกับ  ๕ คะแนน 
ผลการตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑,๐๔๓ ๑,๑๐๐ ๑,๐๘๐ ๓,๒๑๔ 
จ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึก  ๖๘ ๗๒ ๗๐ ๒๑๐ 
จ ำนวนครู/อำจำรย์ปกครอง/นำยทหำรปกครอง ๗๖ ๗๕ ๗๔ ๒๒๕ 
รวมอำจำรย์วิชำทหำร ครูทหำร/ครูฝึกและนำยทหำร 
ปกครองทั้งหมด 

๑๔๔ ๑๔๗ ๑๔๔ ๔๓๕ 

อัตรำส่วนจ ำนวนผู้เรียน ต่อจ ำนวนอำจำรย์วิชำทหำรฯ  ๑ คน ๗.๑๘ : ๑ ๗.๔๘ : ๑ ๗.๕๐ : ๑ ๗.๓๙ : 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.ชุมพลฯ มีกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดูงำน หรือกิจกรรม
เสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ จ ำนวน ๙ ครั้ง ประกอบด้วย 
 ๑. ฝึกภำวะผู้น ำให้แก่ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ เมื่อ ๖ - ๓๐ พ.ค.๕๗ ณ รร.ชุมพลฯ 
 ๒. ฝึกภำคสำธำรณศึกษำของ นรจ.ใหม่ เมื่อ ๓๐ เม.ย. - ๓๐ พ.ค.๕๗ ณ รร.ชุมพลฯ  
 ๓. ฝึกหมู่รบและฝึกทหำรรำบทั่วไปของ นรจ. เมื่อ ๒๙ ม.ค. - ๑๘ ก.พ.๕๘ ณ อ.บ้ำนฉำง จว.ระยอง  
 ๔. ฝึกด ำน้ ำให้แก่ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ จ ำนวน ๖๕ นำย เมื่อ ๒๙ ม.ค. - ๑๘ ก.พ.๕๘ ณ นสร.กร.  
 ๕. ฝึกเตรียมควำมพร้อมองค์บุคคลของ นรจ. ทั้งหมด เมื่อ ๑๐ - ๑๕ ก.พ.๕๘  
 ๖. ฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค - เหล่ำ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ นว.ส. 
นว.ป.(กร.)  นว.ป.(ตร.รน.) กล. กล.(ตร.รน.) เมื่อ ๒๓ ก.พ. - ๒๔ มี.ค.๕๘ บริเวณพ้ืนที่อ่ำวไทย  



๑๔๑ 
 

 ๗. ฝึกปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำยวิทยำกำรของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ นว.ป.(สอ.รฝ.)  นว.สห.  นว.สพ.  กล.(ชคบ.) 
และ พศ.กง. เมื่อ ๒๓ ก.พ. - ๒๔ มี.ค.๕๘  
 ๘. อบรมกำรปฏิบัติตนของจ่ำใหม่ของ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ เมื่อ ๒๓ - ๒๖ เม.ย.๕๘  
 ๙. กิจกรรมสวนสนำมในพิธีกระท ำสัตย์ปฏิญำณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ประจ ำปี ๒๕๕๘ เมื่อ ๑ ธ.ค.๕๗ - 
๑๘ ม.ค.๕๘               
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/    กำร
ดูงำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ จ ำนวน ๒๘ ครั้ง  เฉลี่ย
รวม จ ำนวน ๙.๓๓ ครั้ง 
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
ผลกำรตรวจสอบ 

ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 
จ ำนวนครั้งในกำรฝึกภำคปฏิบัติ/ภำคสนำม/กำรดู
งำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำงพัฒนำภำวะผู้น ำและกำร
ปลูกฝังควำมเป็นทหำรอำชีพ 

๑๐ ครั้ง ๙ ครั้ง ๙ ครั้ง ๒๘ ครั้ง 

ผลเฉลี่ยรวม ๓ ปี  - -  ๙.๓๓ 
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.ชุมพลฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำงทหำร            กำร
ฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำร อยู่ในเกณฑ์ดี  จ ำนวน ๔ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 
จ ำนวน ๑,๐๗๕ นำย รวมมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำร
ฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด ทั้งหมดจ ำนวน ๑,๐๗๙ นำย จำกจ ำนวน
ผู้เรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ นำย  คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึก
ทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำร อยู่ในเกณฑ์ดี  จ ำนวน ๔๒๕ นำย และ   
อยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๒,๗๘๕ นำย รวมมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรฝึกทำงทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ 
และหรือกำรฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนดทั้งหมด จ ำนวน ๓,๒๑๐ นำย 
จำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๓,๒๑๓ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๑  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๔ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 



๑๔๒ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำนวนผู้ เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำง
ทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำร
ฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ด ี

๓๗๘ ๔๓ ๔ ๔๒๕ 

จ ำนวนผู้ เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำง
ทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำร
ฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

๖๕๓ ๑,๐๕๗ ๑,๐๗๕ ๒,๗๘๕ 

จ ำนวนผู้ เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรฝึกทำง
ทหำร กำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ และหรือกำร
ฝึกอบรมทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ด ี- ดีมำก 

๑,๐๓๑ ๑,๑๐๐ ๑,๐๗๙ ๓,๒๑๐ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑,๐๓๔ ๑,๑๐๐ ๑,๐๘๐ ๓,๒๑๔ 
ร้อยละ ๙๙.๗๑ ๑๐๐ ๙๙.๙๑ ๙๙.๘๘ 
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.ชุมพลฯ  มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำร
อยู่ในเกณฑ์ด ีจ ำนวน ๐ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๑,๐๘๐ นำย รวมมีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์         กำร
ประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด จ ำนวน ๑,๐๘๐ นำย จำก
จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑,๐๘๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
 และพบว่ำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ รวม ๓ ปี รร.ชุมพลฯ มีผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำ
คุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี จ ำนวน ๓๖๙ นำย และอยู่ในเกณฑ์ดีมำก จ ำนวน ๒,๘๑๘๐ นำย รวมมี
ผู้เรียนที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินค่ำคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ตำมที่สถำนศึกษำก ำหนด 
จ ำนวน ๓,๑๘๗ นำย จำกจ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๓,๒๑๔ นำย คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๖  
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๖.๕ เท่ำกับ  ๕ คะแนน 
 
 
 
 
 



๑๔๓ 
 

ผลกำรตรวจสอบ 
ข้อมูล ปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖ ปี ๒๕๕๗ รวม 

จ ำ น วนผู้ เ รี ย นที่ ผ่ ำ น เ กณฑ์ ก ำ รป ระ เ มิ นค่ ำ
คุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี 

๑๒๒ ๒๔๗ ๐ ๓๖๙ 

จ ำ น วนผู้ เ รี ย นที่ ผ่ ำ น เ กณฑ์ ก ำ รป ระ เ มิ นค่ ำ
คุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำก 

๘๙๐ ๘๔๘ ๑,๐๘๐ ๒,๘๑๘ 

จ ำ น วนผู้ เ รี ย นที่ ผ่ ำ น เ กณฑ์ ก ำ รป ระ เ มิ นค่ ำ
คุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก 

๑,๐๑๒ ๑,๐๙๕ ๑,๐๘๐ ๓,๑๘๗ 

จ ำนวนผู้เรียนทั้งหมด ๑,๐๓๔ ๑,๑๐๐ ๑,๐๘๐ ๓,๒๑๔ 
ร้อยละ ๙๗.๘๗ ๙๙.๕๕ ๑๐๐ ๙๙.๑๖ 
ผลประเมิน (๐ ๑ ๒ ๓ ๔ หรอื ๕) - - - ๕ 

 

 

ตารางสรุปผลการประเมินในมาตรฐานที่ ๖ การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมินตนเอง 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 ๖๗.๒๘ ๔๐.๐๓ ๓๙.๗๒ ๔๗.๗๔ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๗.๑๘ 
: ๑ 

๗.๔๘ 
: ๑ 

๗.๕๐ 
: ๑ 

๗.๓๙ ๕ ๑๐ 

๖.๓ จ ำนวนครั้ งในกำรฝึ กภำคปฏิ บั ติ /
ภำคสนำม/กำรดูงำนหรือกิจกรรมเสริมสร้ำง
พัฒนำภำวะผู้น ำและกำรปลูกฝังควำมเป็น
ทหำรอำชีพในแต่ละป ี

๒ ๑๐ 
ครั้ง 

๙ 
ครั้ง 

๙ 
ครั้ง 

๙.๓๓ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๙๙.๗๑ ๑๐๐ ๙๙.๙๑ ๙๙.๘๘ ๕ ๑๐ 

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

๒ ๙๗.๘๗ ๙๙.๕๕ ๑๐๐ ๙๙.๑๖ ๕ ๑๐ 

รวม ๑๐      ๕๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมาก 
  



๑๔๔ 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖  
 ๑. มีกิจกรรมกำรฝึกวิชำทำงทหำรตำมตำรำง/แผนกำรฝึกที่มีควำมสมบูรณ์ ละเอียด ครบถ้วนรวมถึง
เป็นกิจกรรมทีห่ลำกหลำยตอบสนองต่อวิชำชีพทหำรเรือ 

๒. มีผู้เรียนที่ได้รับกำรประเมินคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำกทุกนำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
ซึ่งเป็นกำรพัฒนำที่ดีขึ้นอย่ำงมำกต่อเนื่องจำกปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖  

ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๕ 
 

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)  สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกำรพฒันำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร 
(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.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๘ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๘ ข้อ ดังนี้ 
  (๑)  มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติชัดเจน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีกำรปฏิบัติ
ตำมคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๕  คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ส ำหรับสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่ (ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี) 
พ.ศ.๒๕๕๕  คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำสถำบันกำรศึกษำของกองทัพ ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี พ.ศ.๒๕๕๔  
คู่มือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ฉบับสถำนศึกษำ สถำบันกำรศึกษำสังกัด
กระทรวงกลำโหม (ต่ ำกว่ำปริญญำตรี) เป็นกรอบกำรด ำเนินงำน 
  (๒)  มีหน่วยงำน คณะกรรมกำร และบุคลำกรรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ พบว่ำ        
รร.ชุมพลฯ มี สนง.ประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ เป็นหน่วยงำนในกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ 
ควบคุมก ำกับดูแลและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ชุมพลฯ ให้สอดคล้องและรองรับกับ  
แนวทำงกำรปฏิบัติของกองทัพเรือและของกองทัพ  มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ     
รร.ชุมพลฯ ตำมค ำสั่ง รร.ชุมพลฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๖๖/๒๕๕๔ ลง ๒๓ มิ.ย.๕๔ และมีกำรแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร
ควบคุมคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ตำมค ำสั่ง รร.ชุมพลฯ (เฉพำะ) ที่ ๑๐๖/๒๕๕๗ ลง ๒๙ พ.ค.๕๗ 
ในกำรรับผิดชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน กำรจัดเก็บข้อมูล รวมถึงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำเป็นประจ ำทุกเดือน 



๑๔๖ 
 

     (๓)  มีบุคลำกรทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำ รวมทั้งผู้เรียนสนับสนุนและให้ควำมร่วมมือ พบว่ำ บุคลำกร   
ทุกภำคส่วนในสถำนศึกษำใน รร.ชุมพลฯ ให้ควำมร่วมมือ โดยเป็นอนุกรรมกำรควบคุมมำตรฐำนกำรศึกษำ 
และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ รวมทั้งบุคลำกรและผู้เรียน สนับสนุนและให้ควำมร่วมมือในกำรท ำกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมกำรฝึกปฏิบัติ กำรศึกษำดูงำน กำรตอบแบบสอบถำม ในกำรเข้ำร่วมกิจกรรม  
ต่ำง ๆ เช่น โครงกำรทบทวนมำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมิน   โครงกำรประเมินกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนของครูภำยในและครูภำยนอก  ศึกษำดูงำนกำรฝึกสะเทินน้ ำสะเทินบก ณ หำดยำว กฟก.๒ กร.      
เข้ำร่วมชมกำรแข่งขันกำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ณ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นต้น 
     (๔)  มีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้ของสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และ
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ใช้กรอบกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๕  คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ ส ำหรับสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำค  
ในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่  (ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี) พ.ศ.๒๕๕๕ คู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำสถำบันกำรศึกษำของกองทัพ ระดับต่ ำกว่ำปริญญำตรี  พ.ศ. ๒๕๕๔ คู่มือกำรประเมินคุณภำพ
ภำยนอกรอบสำม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ฉบับสถำนศึกษำ สถำบันกำรศึกษำสังกัดกระทรวงกลำโหม (ต่ ำกว่ำ
ปริญญำตรี) จึงมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ ภำรกิจ และเอกลักษณ์ของสถำบัน 
  (๕) มีกำรน ำระบบประกันคุณภำพมำใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ด ำเนินกำร
เป็นประจ ำ โดยเริ่มจำกกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำรตำมแผน กำรตรวจสอบ กำรประเมิน และกำรปรับปรุง 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจ บรรลุเป้ำประสงค์ และมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำร
จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ๔ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) มีกำรเสนอ
งบประมำณประกันคุณภำพกำรศึกษำไว้ใน งป.โครงกำรศึกษำอบรมฯ ประจ ำทุกปี และมีกำรน ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำฯ มำจัดท ำและขออนุมัติเป็นแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยมี ๗ แผนงำน ๒๘ โครงกำร ๓๕ ตัวชี้วัด และมีกำรประเมินผลในทุกโครงกำร และ
สรุปผลกำรด ำเนินงำน โดยจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง    
  (๖) สถำนศึกษำส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำควำมรู้งำนประกันคุณภำพแก่บุคลำกร พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำร
จัดกิจกรรมบรรยำยพิเศษ เรื่อง งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ชุมพลฯ ให้กับก ำลังพล จ ำนวน ๒๙ นำย             
ที่โยกย้ำยมำใหม่ ตั้งแต่ ต.ค.๕๗ เมื่อ ๑๘ พ.ย.๕๗ และส่งข้ำรำชกำรเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้/ประชุม/ศึกษำ    
ดูงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ได้แก่ ส่งข้ำรำชกำร จ ำนวน ๑ นำย คือ พ.จ.อ. คมกฤษ         
ธรรมพิทักษ์ จนท.คลังสรรพวุธ กศษ.ฯ เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นเจ้ำหน้ำที่ประกัน
คุณภำพกำรศึกษำสถำบันกำรศึกษำของกองทัพ (ระดับนำยทหำรประทวน) รุ่นที่ ๒ เมื่อ ๔ - ๑๒ พ.ย.๕๗      
ณ สปท. ส่งข้ำรำชกำร จ ำนวน ๑ นำย คือ น.ต.หญิง ชุติมำ  พรหมเมศ นำยทหำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำบุคลำกรเป็นผู้ตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำบันกำรศึกษำของกองทัพ รุ่นที่ ๙ เมื่อ ๑๕ - ๒๓ ก.ค.๕๗ ณ สปท. และเข้ำร่วม
ประชุมวิชำกำรนำนำชำติ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ศูนย์นิทรรศกำรและ      กำร
ประชุมไบเทค บำงนำ กรุงเทพฯ เมื่อ ๘ - ๙ ธ.ค.๕๗  สนับสนุนข้ำรำชกำร จ ำนวน ๓ นำย ร่วมเป็นคณะท ำงำน
ฯ ของ ยศ.ทร. คือ น.อ.จิตติพงศ์  ศรีธัญญำ หก.กศษ.รร.ชุมพลฯ ตรวจสอบและประเมิน รร.นย.ศฝ.นย. เมื่อ 
๑๖ - ๑๘ ธ.ค.๕๗  น.ท.หญิง จะรุวรรณ์  พำณิชยเดช นำยทหำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ 
ตรวจสอบและประเมิน รร.ขส.กวก.ขส.ทร. เมื่อ ๑๗ - ๑๙ ก.พ.๕๘  น.ต.หญิง ชุติมำ พรหมเมศ นำยทหำร
ตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  รร.ชุมพลฯ ประเมิน รร.นวก.ศวก.พร. เมื่อ ๖ - ๘ ม.ค.๕๘ และ 
รร.พธ.พธ.ทร. เมื่อ ๓ - ๕ ก.พ.๕๘  ส่งข้ำรำชกำร จ ำนวน ๒ นำย คือ น.ท.หญิง จะรุวรรณ์  พำณิชยเดช 
นำยทหำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ และ น.ต.หญิง ชุติมำ  พรหมเมศ นำยทหำรตรวจสอบและ



๑๔๗ 
 

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ เข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำรคณะท ำงำนพัฒนำระบบสำรสนเทศงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของกองทัพ ปี งป.๕๗ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗  และ เข้ำร่วมประชุม  เชิงปฏิบัติกำรเตรียม
ควำมพร้อมรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุม รร.จอ.ยศ.ทอ. 
เมื่อ ๑๙ มี.ค.๕๘   
  (๗) มีกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยในที่ครบถ้วน มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี (ก่อนเริ่ม      
ปีกำรศึกษำใหม่ของทุกปี) ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ และมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้น จนถึง 
ทร. และกองทัพ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปี (ก่อนเริ่มปีกำรศึกษำใหม่
ของทุกปี) ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพและมีกำรรำยงำนผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นจนถึง ทร. และกองทัพ 
มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ (SAR12) ที่เป็นรำยงำนประเมินคุณภำพ
ภำยในเสนอต่อหน่วยต้นสังกัด (ส่ง ยศ.ทร. และกองทัพ)  
  (๘)  สถำนศึกษำได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกหน่วยงำนต้นสังกัด ในทุกวงรอบ
สำมปี พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้รับกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในจำกคณะท ำงำนตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำซึ่งจัดกำรศึกษำเป็นภำคในส่วนกำรศึกษำที่สองและส่วนกำรศึกษำที่สี่     
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ เมื่อ ๒๓ - ๒๕ ธ.ค.๕๗  มีผลกำรประเมินระดับสถำบัน เท่ำกับ ๔.๘๕ ตรงกับระดับ
คุณภำพดีมำก   
 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 

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 



๑๔๘ 
 

ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้
เป็นประจ ำทุกปี โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองทุกหน่วยย่อยภำยในสถำนศึกษำ ซึ่งเป็นรำยงำนที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็นประจ ำทุกปี  โดยได้รับควำม
เห็นชอบจำกผู้บริหำรสถำนศึกษำ และมีรำยงำนกำรประเมินตนเองทุกหน่วยย่อยภำยใน รร.ชุมพลฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ จ ำนวน ๔ หน่วย คือ บก.ฯ (สนง.ประกันฯ)  กนร.ฯ  กศษ.ฯ และ กบก.ฯ 
  (๒)  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก ไปจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำจำกผล
กำรประเมินคุณภำพภำยใน (ผลประเมินตนเอง ยศ.ทร. และกองทัพ) และภำยนอก (สมศ.) ไปจัดท ำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ห้วงระยะเวลำ ๔ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) ประกอบด้วย    ๕ 
ยุทธศำสตร์  ๗ แผนงำน ๔๑ โครงกำร ของสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำได้จัดท ำเป็นแผนปฏิบัติงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ มี ๗ แผน ๒๘ โครงกำร  
  (๓)  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรประเมิน
คุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ  พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบติดตำม กำรน ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอันเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ  มีกำร
จัดท ำแผนปฏิบัติงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยก ำหนดหน่วยงำน
รับผิดชอบไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  โดยทุกหน่วยที่รับผิดชอบ จะต้อง
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำทุกปี  
  (๔)  มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของหน่วยงำนย่อยในสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำร
ประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรของ
หน่วยงำนย่อยในสถำนศึกษำ อันเนื่องมำจำกกำรประเมินคุณภำพภำยในและภำยนอก เช่น  กำรจัดกิจกรรม
แข่งขันทักษะภำษำอังกฤษ ให้กับ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒  น ำครู และ นรจ. เข้ำร่วมชมกำรแข่งขัน
กำรประกวดสุดยอดนวัตกรรมอำชีวศึกษำ ณ วิทยำลัยเทคนิคสัตหีบ เมื่อ ๒๕ พ.ย.๕๗ จัดซื้อแท๊บแล็ตให้กับ 
นรจ. จ ำนวน ๕๐ เครื่อง ในกำรลงโปรแกรม E-book ต ำรำเรียน และวีดิทัศน์สื่อกำรสอน เพ่ือให้ นรจ. ยืมไป
ศึกษำนอกเวลำเรียน  กำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในทุกโครงกำร และรำยงำนผลโครงกำร พร้อมทั้งก ำหนดตัวชี้วัด 
ควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยของโครงกำร  ด ำเนินกำรจัดท ำ โครงสร้ำงฐำนข้อมูลส ำหรับจัดเก็บเอกสำร      
โดยจ ำแนกตำมมำตรฐำน ตัวบ่งชี้ และจัดอบรมกำรพัฒนำทักษะกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ เมื่อ ๒๔ เม.ย.๕๘ 
และ ๒๘ - ๒๙ เม.ย.๕๘   
  (๕)  มีหน่วยงำนต้นสังกัดสนับสนุนกำรพัฒนำในส่วนที่สถำนศึกษำไม่สำมำรถด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้  
โดยตนเอง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ได้รับกำรสนับสนุนจำก ยศ.ทร. ใน งป.รำยรับสถำนศึกษำ ยศ.ทร. 
ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำรปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ นรจ. ก่อนส ำเร็จกำรศึกษำ (บรรพชำสำมเณร)  สนับสนุน
กำรจัดท ำคู่มือ นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ และ ทร. ได้สนับสนุนงบประมำณโครงกำรสอนเสริม
ภำษำอังกฤษเสริม American language course (ALC) ให้กับ นรจ. จ ำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บำท   
 จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ เท่ำกับ ๕ คะแนน 
 
 
 



๑๔๙ 
 

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 
 
 

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 กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรประเมิน      
คุณภำพภำยใน 

๑๕ - - ๕ ใน 
๕ ข้อ 

- ๕ ๗๕ 

รวม ๓๐      ๑๕๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๕.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดีมำก 
 

 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗  
 มีกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในที่เป็นระบบ โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ กำรจัดเก็บข้อมูล 
รวมถึงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นประจ ำทุกเดือน 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
 ไม่มี    

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗  
 ไม่มี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ วัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำบัน และหรือตำมจุดเน้น
จุดเด่นของสถำนศึกษำ โดยผ่ำนควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ (ตัวบ่งชี้ที่ 15 ของ สมศ.) 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑) มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA  
(๒) กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ 
(๓) มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และหรือตำม
จุดเน้นและจุดเด่นของสถำบัน 
(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 โครงการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเล 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้ก ำหนดอัตลักษณ์ คือ “เคร่งครัดระเบียบวินัย มุ่งม่ัน        ใน
วิชำชีพทหำรเรือ” โดย รร.ชุมพลฯ มีกำรจัดท ำโครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล เพ่ือตอบสนองต่อ   
อัตลักษณ์ของ รร.ชุมพลฯ ซึ่งโครงกำรฯ ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ชุมพลฯ 
เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗ และด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๕ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรบรรจุโครงกำรฝึกภำคปฏิบัติ  
ทำงใช้กำรในทะเล ไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ห้วงระยะเวลำ ๔ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ถึง
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนประกอบด้วย 
กำรวำงแผน (P) ได้ขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลของ นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๖ (ค ำสั่งกำรฝึก มฝ.นรจ. ที่ ๑/๒๕๕๘ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  โดย มฝ.นรจ. 
ประกอบด้วย ร.ล.มกุฎรำชกุมำร  ร.ล.คีรีรัฐ  ร.ล.อ่ำงทอง  ร.ล.สีชัง และ ร.ล.สุรินทร์) และมีกำรประชุม มฝ.นรจ. 
เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๘ เพ่ือเป็นกำรเตรียมกำรฝึกด้ำนต่ำง ๆ  ให้พร้อมก่อนกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล  โดยมี 
ผบ.มฝ.นรจ./ผบ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธำนฯ  กำรด ำเนินงำน (D) รร.ชุมพลฯ ได้จัดให้มีกำรฝึกเตรียมควำมพร้อม
กำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล ประกอบด้วย กำรฝึกภำยในหน่วย (ได้แก่ กำรฝึกเรือปฏิบัติ, กำรฝึกอำวุธ
ปฏิบัติ, ฝึกกำยบริหำร, ฝึกสัญญำณวิทยุ ฯลฯ) กำรฝึกนอกหน่วย (ได้แก่ กำรฝึกป้องกันควำมเสียหำย ที่ กฝร.กร. 
และฝึกยิงปืนใหญ่ขั้นต้น ที่สนำมฝึกยิงปืนทุ่งโปรง) ของ นรจ. เมื่อ ๑๐ - ๑๕ ก.พ.๕๘ ก่อนกำรฝึกปฏิบัติจริง   
ตำมโครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล โดยจัดให้มีกำรฝึกปฏิบัติฯ เมื่อ ๒๓ ก.พ. - ๒๕ มี.ค.๕๘ ณ บริเวณ อ่ำว
ไทย ตำมเกำะ และจังหวัดชำยทะเล เพ่ือให้ นรจ.ทุกพรรค - เหล่ำ มีควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพทหำรเรือเบื้องต้น 
สำมำรถปฏิบัติตนเป็นชำวเรือที่ดี รู้ถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของทหำรประจ ำเรือ สร้ำงควำมคุ้นเคยในกำรปฏิบัติงำน
ภำยในเรือขณะออกปฏิบัติรำชกำรในทะเล ตลอดจนเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ในกำรศึกษำภูมิประเทศตำมจังหวัด
ชำยทะเลต่ำง ๆ  ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ นว.ส. นว.ป.(กร.)  นว.ป.(ตร.รน.) กล. และ กล.(ตร.รน.) เพ่ือให้มี
ประสบกำรณ์และเพ่ิมพูนควำมรู้ภำคปฏิบัติในด้ำนวิชำชีพตำมสำขำบนเรือ ให้มีขีดควำมสำมำรถเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำเป็นจ่ำตรี และปฏิบัติหน้ำที่บนเรือได้ดี   กำรประเมินผล (C) เป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล โดยใช้ผลกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลของคณะกรรมกำรตรวจ



๑๕๑ 
 

และประเมินผลกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลของ นรจ.ชั้นปีที่ ๑ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ รร.ชุมพลฯ ประจ ำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งมี รอง จก.ยศ.ทร. (๑) เป็นประธำนฯ และใช้แบบประเมินกำรฝึกฯ ตำมที่ ยศ.ทร. ก ำหนด 
พบว่ำ ในกำรประเมินผลกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลของ นรจ. ประกอบด้วย ๑) กำรตรวจทั่วไป เป็นกำร
ตรวจพลแบบ ๒ ควำมรู้เกี่ยวกับเรือ กำรสถำนี ฯลฯ กำรปกครอง พรรค นว. และกำรปกครอง พรรค กล. และ    
๒) กำรตรวจตำมสำขำพรรค - เหล่ำ ได้แก่ พรรค - เหล่ำ นว.ส. (กำรเดินเรือ)  นว.ป. (กำรอำวุธ)  นว.ญ. (กำรสื่อสำร) 
และ กล. (กำรกล) โดยมีผลกำรตรวจ ในภำพรวมเท่ำกับ ๙๓.๘๙ อยู่ในเกณฑ์ดีมำก (แยกเป็นกำรตรวจพลแบบ ๒ 
มีผลกำรตรวจ เท่ำกับ ๙๕.๐๐  กำรสถำนี เท่ำกับ ๙๔.๐๐  กำรปกครอง นว. เท่ำกับ ๙๒.๕๐  กำรปกครอง กล. 
เท่ำกับ ๙๓.๐๐  กำรเรือ เท่ำกับ ๙๔.๕๐  กำรเดินเรือ เท่ำกับ ๙๓.๕๐  กำรอำวุธ เท่ำกับ ๙๔.๐๐  กำรสื่อสำร 
เท่ำกับ ๙๓.๕๐ และกำรกล เท่ำกับ ๙๕.๐๐) ส่วนกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) เนื่องจำกในปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖ (รำยงำนผลกำรตรวจและประเมินผลกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลของ นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๖) มีข้อเสนอแนะส ำคัญ ๓ ข้อ ซึ่งในกำรประชุมสรุปผลหลังกำรฝึกฯ ผบ.รร.ชุมพลฯ ได้สั่งกำรให้หน่วยต่ำง ๆ 
ที่รับผิดชอบน ำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนำปรับปรุงกำรด ำเนินกำรฝึกในปีกำรศึกษำต่อไป ซึ่งใน
กำรฝึกฯ ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ได้มีกำรแก้ไข คือ 
   ๑. กำรใช้งำนอุปกรณ์กำรฝึกควรถูกต้องตำมประเภทกำรใช้งำน หำกต้องน ำอุปกรณ์ใดมำใช้ทดแทน 
ซึ่งไม่ถูกต้องตำมประเภทของกำรใช้งำน ต้องชี้แจงให้นักเรียนทรำบถึงกำรปฏิบัติที่ถูกต้องก่อน : เจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
เรือฝึกฯ ทั้ง ๕ ล ำ ได้มีกำรชี้แจงให้นักเรียนทรำบถึงกำรปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนกำรใช้อุปกรณ์กำรฝึก 
   ๒. กำรฝึกประจ ำสถำนีรบ ช่วงเช้ำ เวลำ ๐๖๐๐ ต้องมีประจ ำเรือมำประจ ำที่ปืนต่ำง ๆ รวมทั้ง
อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่มีนักเรียนประจ ำอยู่ เพ่ือให้ค ำแนะน ำ/สอนนักเรียน และต้องเอำใจใส่ นรจ. ให้มีกำรหมุนเวียน 
นรจ. เข้ำรับกำรฝึกอย่ำงทั่วถึง : เรือฝึกฯ ทั้ง ๕ ล ำ ได้มีกำรจัดเจ้ำหน้ำที่ประจ ำเรือฝึกฯ ให้ค ำแนะน ำ/         
สอนนักเรียน มำประจ ำที่ปืน/อุปกรณ์อ่ืน ๆ ในขณะที่มีนักเรียนประจ ำอยู่      
   ๓. กำรยิงอำวุธประจ ำเรือ ให้ระมัดระวังอันตรำยที่จะเกิดขึ้น เช่น กำรแต่งกำยที่ไม่รัดกุม กำรยืน
ประจ ำต ำแหน่ง กำรตื่นตระหนกกับเสียงที่ดัง โดยเฉพำะกรณี HANG FIRE ขอให้ปฏิบัติตำมเวลำที่ก ำหนดอย่ำง
เคร่งครัด : แผนกกำรอำวุธ และแผนกสำมัญ ได้รับไปด ำเนินกำรแก้ไข 
     (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ โครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้
กำรในทะเล มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลส ำเร็จและผลด ำเนินกำรจ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของจ ำนวน นรจ.  
ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค - เหล่ำ และ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ เหล่ำ นว.ส. นว.ป.(กร.)  นว.ป.(ตร.รน.)  กล. และ กล.(ตร.รน.)    
ที่มีคะแนนในกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลเกณฑ์ดีขึ้นไป (≥ ร้อยละ ๘๐) ต่อผู้เรียนที่ฝึกทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๖๐ ซึ่ง รร.ชุมพลฯ ได้ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน 
จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จำก ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กล่ำวคือ มี นรจ.ชั้นปีที่ ๑ ทุกพรรค - เหล่ำ และ นรจ.
ชั้นปีที่ ๒ เหล่ำ นว.ส.  นว.ป.(กร.)  นว.ป.(ตร.รน.)  กล. และ กล.(ตร.รน.) ที่มีคะแนนผลกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้
กำรในทะเลอยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป (≥ ร้อยละ ๘๐) จ ำนวน ๙๓๐ นำย จำกจ ำนวน นรจ. ที่รับกำรฝึกทั้งหมด ๙๓๐ นำย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แสดงว่ำ รร.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนด 
  (๓)  มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และหรือ
ตำมจุดเน้นและจุดเด่นของสถำบัน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีภำรกิจในกำรฝึกหัดศึกษำ และอบรม นรจ. ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในวิชำกำรทหำรเรือ และวิชำกำรอ่ืน ๆ ให้เป็นนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำของ ทร. ซึ่ง รร.ชุมพลฯ 
ได้ก ำหนดปรัชญำไว้ว่ำ “สร้ำงจิตวิญญำณควำมเป็นทหำรอำชีพแก่นักเรียน” และได้มีกำรจัดท ำหลักสูตร 
นรจ.รร.ชุมพลฯ พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยที่หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ นรจ.       
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำร เมื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำกพลเรือนให้เป็นทหำร มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์          มี



๑๕๒ 
 

กิจนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี เป็นคนดี รู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีควำมรักชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ประกอบกับ
โครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ นรจ. ทุกพรรค - เหล่ำ มีควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพ
ทหำรเรือเบื้องต้น สำมำรถปฏิบัติตนเป็นชำวเรือที่ดี รู้ถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของทหำรประจ ำเรือ สร้ำงควำมคุ้นเคย
ในกำรปฏิบัติงำนภำยในเรือขณะออกปฏิบัติรำชกำรในทะเล ตลอดจนเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ในกำรศึกษำภูมิ
ประเทศตำมจังหวัดชำยทะเลต่ำง ๆ จึงนับได้ว่ำโครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล มีกำรด ำเนินกำร          
ทีส่อดคล้องปรัชญำที่ก ำหนดไว้ว่ำ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ  
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ พบว่ำ โครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำร  
ในทะเล มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ นรจ. ทุกพรรค - เหล่ำ มีควำมรู้เกี่ยวกับอำชีพทหำรเรือเบื้องต้น สำมำรถปฏิบัติ
ตนเป็นชำวเรือที่ดี รู้ถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของทหำรประจ ำเรือ สร้ำงควำมคุ้นเคยในกำรปฏิบัติงำนภำยในเรือ
ขณะออกปฏิบัติรำชกำรในทะเล ตลอดจนเพ่ิมพูนประสบกำรณ์ในกำรศึกษำภูมิประเทศตำมจังหวัดชำยทะเล
ต่ำง ๆ ส ำหรับ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ นว.ส.  นว.ป.(กร.)  นว.ป.(ตร.รน.)  กล. และ กล.(ตร.รน.) เพ่ือให้
มีประสบกำรณ์และเพ่ิมพูนควำมรู้ภำคปฏิบัติในด้ำนวิชำชีพตำมสำขำบนเรือ ให้มีขีดควำมสำมำรถเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำเป็นจ่ำตรี ปฏิบัติหน้ำที่บนเรือได้ดี และจำกผลกำรประเมินค่ำนำยทหำรประทวนที่ส ำเร็จกำรศึกษำ
จำก รร.ชุมพลฯ โดยหน่วยรับบรรจุ มีค่ำเฉลี่ยในภำพรวมเท่ำกับ ๓.๙๘  ตรงกับระดับดี (ใช้ข้อมูลย้อนหลังของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖) แสดงให้เห็นว่ำ นรจ. มีควำมรู้พ้ืนฐำนตำมสำขำวิชำชีพที่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้ตำมพรรค - เหล่ำของตนเอง มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้ง
เป็นผู้มีลักษณะท่ำทำงควำมเป็นทหำร มีระเบียบ วินัย มีควำมรับผิดชอบ และรู้ถึงกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับ          
ไปปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนได้ ท ำให้ ทร. มีก ำลังพลที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนระดับนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำที่มี
ประสิทธิภำพ จึงนับได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ 
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ ทร.
(จก.ยก.ทร. ท ำกำรแทน ผบ.ทร.) ได้รับทรำบ รำยงำนผลตรวจและประเมินผลกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำร  ใน
ทะเลของ นรจ. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๘ มิ.ย.๕๘ ตำมที่ ยศ.ทร. เสนอรำยงำนฯ โดย ทร.       ได้
พิจำรณำเห็นว่ำ กำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลของ นรจ. ท ำให้ นรจ. ได้รับควำมรู้ และสร้ำงควำมคุ้นเคย
ในกำรปฏิบัติงำนบนเรือเพ่ิมมำกขึ้น และยังเป็นกำรน ำควำมรู้จำกกำรศึกษำภำคทฤษฎีมำใช้     ในกำรฝึก
ภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเลเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ท่ีก ำหนด จึงนับได้ว่ำโครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรใน
ทะเลของ นรจ. ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องท่ี 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 หรอื ๕)   ๕ 

 

 

 



๑๕๓ 
 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์เรื่องที่ ๒ โครงการฝึกปฏิบัติงานตามสายวิทยาการ 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้จัดท ำโครงกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำร            
ซ่ึงโครงกำรฯ ดังกล่ำว  ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ชุมพลฯ  เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗  และ
ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวนทั้งหมด ๕ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีกำรด ำเนินงำนตำมวงจรคุณภำพ PDCA พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีกำรบรรจุโครงกำรฝึกปฏิบัติงำน  
ตำมสำยวิทยำกำร ไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ห้วงระยะเวลำ ๔ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗   
ถึงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติงำนประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ โดยมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ประกอบด้วย กำรวำงแผน (P) ได้ขออนุมัติด ำเนินงำนโครงกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำรของ นรจ. 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ เมื่อ ๑๕ ธ.ค.๕๗ และได้รับอนุมัติ เมื่อ ๑๘ ธ.ค.๕๗ (ค ำสั่งกำรฝึก กฝ.นรจ. ที่ ๑/๒๕๕๘ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗) โดยฝึกปฏิบัติงำนกับหน่วยสำยวิทยำกำรตำมพรรค - เหล่ำ และมีกำรประชุม กฝ.นรจ. 
เมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๘ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงกำรปฏิบัติต่ำง ๆ ปัญหำข้อขัดข้องและแนวทำงแก้ไข พร้อมทั้งชี้แจง     
แนวทำงกำรฝึก ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีควำมพร้อมก่อนกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกร โดยมี 
ผอ.กฝ.นรจ./หก.กศษ.รร.ชุมพลฯ เป็นประธำนฯ กำรด ำเนินงำน (D) รร.ชุมพลฯ โดย กฝ.นรจ. ได้จัดให้มีกำรฝึก
ปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำร เมื่อ ๒๓ ก.พ. - ๒๕ มี.ค.๕๘ ณ หน่วยสำยวิทยำกำร โดยแบ่งกำรฝึกออกเป็น ๒ ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ฝึกประจ ำอยู่ที่หน่วยสำยวิทยำกำร ประกอบด้วย นรจ.นว.ป.(สอ.รฝ.) ฝึกปฏิบัติงำนที่ สอ.รฝ. และ 
นรจ.นว.สห. ฝึกปฏิบัติงำนที่ พัน.สห.ทร.ที่ ๒ กรม สห.ทร. และส่วนที่ ๒ ฝึกกับหน่วยสำยวิทยำกำร โดย นรจ.
เดินทำงไป - กลับในช่วงเวลำปฏิบัติงำนเฉพำะวันรำชกำร ประกอบด้วย นรจ.นว.สพ. ฝึกปฏิบัติงำนที่ สพ.ทร. 
นรจ.กล.(ชคบ.) ฝึกปฏิบัติงำนที่ กบร.กร. และ นรจ.พศ.กง. ฝึกปฏิบัติงำนที่ กร.  ฐท.สส. นย.  สอ.รฝ.  รพ.สมเด็จ    
พระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พร. และ รร.ชุมพลฯ เพ่ือให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ นว.ป.(สอ.รฝ.)  นว.สพ. นว.สห. กล.
(ชคบ.) และ พศ.กง. มีควำมรู้พื้นฐำนของทหำรเรือ สำมำรถปฏิบัติงำนตำมสำยวิชำชีพของตนเองได้ และสำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับก ำลังพลหลักของ ทร. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ กำรประเมินผล (C)      เป็น
กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำร โดย กฝ.นรจ. ได้จัดท ำแบบประเมิน
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจภำคทฤษฎีของ นรจ. และแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริหำรของหน่วยฝึก ครูผู้สอน
หน่วยฝึก และ นรจ. ที่เข้ำรับกำรฝึก โดยมีค่ำเฉลี่ยผลกำรประเมินควำมรู้ ควำมเข้ำใจภำคทฤษฎีของ นรจ.    มี
ผลประเมินในภำพรวมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๙๔.๔๓ อยู่ในเกณฑ์ดีมำก โดยที่ นรจ.นว.ป.(สอ.รฝ.) มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ำกับ ๙๘.๓๒  นรจ.นว.สพ.(สพ.ทร.) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๙๖.๕๑  นรจ.นว.สห.(สห.ทร.) มีคะแนนเฉลี่ย
เท่ำกับ ๙๓.๔๕  นรจ.กล.(ชคบ.) (กบร.กร.) มีคะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ ๙๑.๖๑ และ นรจ.พศ.กง.(กง.ทร.) มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ำกับ ๙๒.๒๗ ส่วนกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมหน่วยสำยวิทยำกำร มีผลประเมิน
ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยผลประเมินเท่ำกับ ๔.๐๓ อยู่ในเกณฑ์ดีมำก (โดยที่กำรประเมินแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ  
ส่วนที่ ๑ เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้บริหำร มีผลประเมินเท่ำกับ ๔.๐๕ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก  
ส่วนที่ ๒ เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของครูฝึก มีผลประเมินเท่ำกับ ๓.๙๐ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก  
และส่วนที่ ๓ เป็นกำรประเมินควำมพึงพอใจของ นรจ. มีผลประเมินเท่ำกับ ๔.๑๔ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก 
ทั้งนี้ในกำรประเมินทั้ง ๓ ส่วนจะมีควำมคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ส่วนกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง (A) เนื่องจำก 
ในกำรประชุม กฝ.นรจ. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ เมื่อ ๑๑ ก.พ.๕๘ ได้ชี้แจงกำรปฏิบัติในกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมหน่วย       สำย
วิทยำกำร ที่ประชุมได้มีกำรปรับเปลี่ยนกำรให้คะแนนกำรฝึกภำคปฏิบัติ เป็นแนวทำงกำรให้คะแนนเป็นระดับคะแนน 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕ โดยจำกเดิมเป็นกำรให้เป็นคะแนนดิบ และมีกำรปรับเวลำกำรกลับของ นรจ. จำกเดิม ๑๖๐๐ เป็น 
๑๖๓๐  



๑๕๔ 
 

  (๒)  กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ ๘๐ พบว่ำ โครงกำรฝึกปฏิบัติงำนตำม
สำยวิทยำกำร มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดผลส ำเร็จและผลด ำเนินกำร จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของจ ำนวน นรจ.
ชั้นปีที่ ๒ เหล่ำ นว.ป.(สอ.รฝ.)  นว.สพ.  นว.สห.  กล.(ชคบ.) และ พศ.กง. ที่มีคะแนนในกำรฝึกปฏิบัติงำน ตำม
สำยวิทยำกำรเกณฑ์ดีขึ้นไป (≥ ร้อยละ ๘๐) ต่อผู้เรียนที่ฝึกทั้งหมด ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ ซึ่ง รร.ชุมพลฯ ได้
ด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมแผน จ ำนวน ๑ ตัวชี้วัด จำก ๑ ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ กล่ำวคือ มี นรจ.ชั้นปีที่ ๒ เหล่ำ นว.ป. (สอ.รฝ.)  นว.สพ.  นว.สห.  กล.(ชคบ.) และ พศ.กง. 
ที่มีคะแนนผลกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำร อยู่ในเกณฑ์ดีขึ้นไป (≥ ร้อยละ ๘๐) จ ำนวน ๑๕๐ นำย   
จำกจ ำนวน นรจ. ที่รับกำรฝึกทั้งหมด ๑๕๐ นำย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ แสดงว่ำ รร.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรได้บรรลุ
เป้ำหมำยตำมแผนที่ก ำหนด 
  (๓)  มีกำรพัฒนำหลักสูตรตำมปรัชญำและวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ และหรือ
ตำมจุดเน้นและจุดเด่นของสถำบัน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีภำรกิจในกำรฝึกหัดศึกษำ และอบรม นรจ. ให้มีควำมรู้
ควำมสำมำรถในวิชำกำรทหำรเรือ และวิชำกำรอ่ืน ๆ ให้เป็นนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำของ ทร.  ซึ่ง รร.ชุมพลฯ 
ได้ก ำหนดปรัชญำไว้ว่ำ “สร้ำงจิตวิญญำณควำมเป็นทหำรอำชีพแก่นักเรียน” และได้มีกำรจัดท ำหลักสูตร 
นรจ.รร.ชุมพลฯ พ.ศ.๒๕๕๕ เพ่ือใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยที่หลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ นรจ.       
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำร เมื่อบรรจุเข้ำรับรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจำกพลเรือนให้เป็นทหำร มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ มีกิจ
นิสัยใฝ่เรียนรู้ มีคุณภำพชีวิตที่ดี เป็นคนดี รู้จักเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีควำมรักชำติ ศำสนำ และ
พระมหำกษัตริย์ และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ประกอบกับ
โครงกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ นว.ป.(สอ.รฝ.) 
นว.สพ.  นว.สห.  กล.(ชคบ.) และ พศ.กง. มีควำมรู้ในวิชำชีพของทหำรเรือตำมพรรค - เหล่ำ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนตำมสำยวิชำชีพของตนเองได้ และสำมำรถที่จะปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับก ำลังพลหลักของ ทร. ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ จึงนับได้ว่ำโครงกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวิทยำกำร มีกำรด ำเนินกำร        
ทีส่อดคล้องปรัชญำที่ก ำหนดไว้ว่ำ และเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ   
  (๔)  มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ พบว่ำ โครงกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมสำย
วิทยำกำร มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ นรจ.ชั้นปีที่ ๒ พรรค - เหล่ำ นว.ป.(สอ.รฝ.)  นว.สพ.  นว.สห.  กล.(ชคบ.) และ    
พศ.กง. มีควำมรู้ในวิชำชีพของทหำรเรือตำมพรรค - เหล่ำ สำมำรถปฏิบัติงำนตำมสำยวิชำชีพของตนเองได้ 
และสำมำรถที่จะปฏิบัติหน้ำที่ร่วมกับก ำลังพลหลักของ ทร. ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ และ
จำกผลกำรประเมินค่ำนำยทหำรประทวนที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก รร.ชุมพลฯ โดยหน่วยรับบรรจุ มีค่ำเฉลี่ย    ใน
ภำพรวมเท่ำกับ ๓.๙๘  ตรงกับระดับดี (ใช้ข้อมูลย้อนหลังของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖) แสดงให้
เห็นว่ำ นรจ. มีควำมรู้พ้ืนฐำนตำมสำขำวิชำชีพที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมพรรค - เหล่ำของตนเอง มีควำม
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่และภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย รวมทั้งเป็นผู้มีลักษณะท่ำทำงควำมเป็นทหำร มีระเบียบ 
วินัย  มีควำมรับผิดชอบ และสำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงำนให้กับหน่วยงำนได้  ท ำให้ ทร. มีก ำลังพล 
ที่เป็นผู้ปฏิบัติงำนระดับนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำที่มีประสิทธิภำพ จึงนับได้ว่ำกำรด ำเนินโครงกำรฝึกปฏิบัติงำน
ตำมสำยวิทยำกำร มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้ำงคุณค่ำแก่กองทัพ 
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ หรือระดับภูมิภำค หรือระดับชำติ หรือระดับนำนำชำติ พบว่ำ     ไม่
มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์เรื่องท่ี ๒ เท่ำกับ ๔ คะแนน 
 
 



๑๕๕ 
 

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 
 
 

ตารางสรุปผลการประเมินในตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี 

๕๕ 
ปี 

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๑. อัตลักษณเ์รื่องที่ ๑ 

(โครงกำรฝึกภำคปฏิบัติทำงใช้กำรในทะเล) 
๕   ๕ ใน 

๕ ข้อ 
 ๕ ๒๕ 

๒. อัตลักษณเ์รื่องที่ ๒ 
(โครงกำรฝึกปฏิบัติงำนตำมสำยวทิยำกำร) 

๕   ๔ ใน 
๕ ข้อ 

 ๔ ๒๐ 

รวม ๑๐      ๔๕ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๕๐ 

ระดับคณุภำพ       ดี 
  
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์  (ทั้งสองโครงกำร) เป็นโครงกำรที่ฝึกให้ นรจ. มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และทักษะ เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมสำขำอำชีพ แสดงควำมเป็นตัวตนและ
สมรรถนะวิชำชีพของ นรจ. ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ทร. 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



๑๕๖ 
 

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 ๑ให้นับเป็น ๐ 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมเรื่องท่ี ๑ โครงการปฏิบัติจิตภาวนา 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนงำนกำรชี้น ำ หรือแก้ปัญหำในด้ำนที่ระบุ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีแผนงำนกำรชี้น ำหรือแก้ปัญหำ
ในด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยจัดท ำโครงกำรปฏิบัติจิตภำวนำ บรรจุไว้ในแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ รร.ชุมพลฯ ห้วงระยะเวลำ ๔ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ถึงปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติงำน
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ ซึ่งโครงกำรปฏิบัติจิตภำวนำ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับ   
ผู้ที่เข้ำร่วมโครงกำร ให้มีสติยึดมั่นในศีลธรรม ได้เรียนรู้และเข้ำใจหลักกำรฝึกจิตภำวนำเจริญกรรมฐำน      
ตำมหลักพระพุทธศำสนำ สำมำรถน ำหลักธรรมมำประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวัน ซึ่งโครงกำรฯ ได้รับ
กำรอนุมัตเิห็นชอบโดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ชุมพลฯ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗ 
  (๒)  กำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้ด ำเนินงำนโครงกำรปฏิบัติจิตภำวนำ ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ (ตั้งแต่ พ.ค.๕๗ - เม.ย.๕๘ เวลำ ๑๙๐๐ - ๒๑๐๐ ทุกวันพุธ รวม ๓๕ ครั้ง) ณ ห้องเพชรชุมพล ชั้น ๓       
บก.รร.ชุมพลฯ โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เป็นข้ำรำชกำร ครอบครัว และบุคคลภำยนอกในพ้ืนที่ใกล้เคียง  
  (๓)  มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ กำรจัด
โครงกำรปฏิบัติจิตภำวนำ เป็นโครงกำรที่สอนให้ข้ำรำชกำร ครอบครัว และบุคคลภำยนอกที่เข้ำร่วมโครงกำร 
ได้มีสติยึดมั่นในศีลธรรม ได้เรียนรู้และเข้ำใจหลักกำรฝึกจิตภำวนำเจริญกรรมฐำนตำมหลักพระพุทธศำสนำ 
และจำกผลประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรปฏิบัติจิตภำวนำ ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๔.๙๕ อยู่ใน
ระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด แสดงให้เห็นว่ำกำรด ำเนินโครงกำรปฏิบัติจิตภำวนำ สำมำรถท ำให้ข้ำรำชกำร 
ครอบครัว และบุคคลภำยนอกที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน สังคม มีควำมเข้ำใจในหลักกำร
ฝึกจิตภำวนำ สำมำรถน ำหลักธรรมตำมหลักพระพุทธศำสนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้เป็นอย่ำงดี และ
เป็นผู้มีสุขภำพจิตที่สมบูรณ์ มีควำมสงบสุขในชีวิต มีสมำธิมำกขึ้น ท ำให้สังคมเกิดควำมสุข อันจะน ำไปสู่ควำม
เข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก 
  (๔)  มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ 
ได้มีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อโครงกำรปฏิบัติจิตภำวนำ และได้มีกำรประเมินโครงกำรฯ โดยมี



๑๕๗ 
 

รำยกำรประเมิน ๙ ข้อ คือ ๑) ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญของวิทยำกรฝึกอบรม  ๒) ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ของวิทยำกร  ๓) ควำมรู้ที่ได้ในแต่ละหลักกำรปฏิบัติ สำมำรถน ำไปฝึก หรือแนะน ำผู้สนใจ  ๔) หลักปฏิบัติ
ที่ได้รับสำมำรถฝึกจิตใจให้มีควำมสุขุมเยือกเย็น  ๕) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรฝึก  ๖) ควำมเหมำะสม
ของสื่อในกำรฝึกอบรม  ๗) ควำมเหมำะสมของสถำนที่  ๘) บรรยำกำศในระหว่ำงจัดฝึกอบรม และ ๙) ประโยชน์  
ที่ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับ โดยโครงกำรปฏิบัติจิตภำวนำ มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินฯ ในภำพรวมเท่ำกับ ๔.๙๕     
อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำกที่สุด ส่วนกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ น ำข้อเสนอแนะจำกผล
ประเมินกำรจัดโครงกำรปฏิบัติจิตภำวนำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำปรับปรุง ซึ่งมี ๑ ข้อ คือ ควรจัด
โครงกำรเช่นนี้ในปีต่อไปอีก ซึ่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.ชุมพลฯ ยังคงด ำเนินโครงกำรปฏิบัติจิตภำวนำ    
อย่ำงต่อเนื่อง 
  (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 

ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริมเรื่องท่ี ๒ โครงการรักษ์ชายหาด 
ผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ 
 จำกกำรตรวจสอบข้อมูล พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์พิจำรณำได้ จ ำนวน ๔ ข้อ จำกจ ำนวน
ทั้งหมด ๖ ข้อ ดังนี้  
  (๑)  มีแผนงำนกำรชี้น ำ หรือแก้ปัญหำในด้ำนที่ระบุ พบว่ำ รร.ชุมพลฯ มีแผนงำนกำรชี้น ำหรือแก้ปัญหำ
ในด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดท ำโครงกำรรักษ์ชำยหำด บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ ซึ่งโครงกำรรักษ์ชำยหำด มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกำรปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกให้ก ำลังพลและ
ครอบครัว รวมถึงชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ชำยหำด บริเวณ รร.ชุมพลฯ           ซ่ึง
โครงกำรฯ ได้รับกำรอนุมัติเห็นชอบโดยคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ รร.ชุมพลฯ เมื่อ ๒๘ ก.ค.๕๗ 
  (๒)  กำรด ำเนินงำนตำมแผน พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้ด ำเนินงำนโครงกำรรักษ์ชำยหำด ตลอดปีกำรศึกษำ 
๒๕๕๗ (ตั้งแต่ พ.ค.๕๗ - เม.ย.๕๘ รวม ๕๐ ครั้ง) ณ พ้ืนที่บริเวณ รร.ชุมพลฯ ชำยหำดอ่ำวเกล็ดแก้ว และรอบ
เกำะเกล็ดแก้ว และได้มีกำรจัดกิจกรรมรักษ์ชำยหำด ร่วมกับบริษัทสยำมคูโบต้ำลิสซิ่ง จ ำกัด เมื่อ ๑๗ ส.ค.๕๘ 
โดยมีผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ เป็นก ำลังพล รร.ชุมพลฯ ครอบครัว และพนักงำนบริษัทสยำมคูโบต้ำลิสซิ่ง จ ำกัด 
  (๓)  มีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมที่เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก พบว่ำ กำรจัด
โครงกำรรักษ์ชำยหำด เป็นโครงกำรที่ปลูกฝังและสร้ำงจิตส ำนึกให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง นรจ. ครอบครัว      
ทหำรกองประจ ำกำร และบุคคลภำยนอก/ชุมชนโดยรอบ ได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม  
กำรมีส่วนร่วมในกำรรักษำควำมสะอำดและรักษำสภำพแวดล้อม โดยกำรเก็บขยะและคัดแยกขยะบริเวณ
ชำยหำด ในพ้ืนที่ รร.ชุมพลฯ ให้อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ คงควำมเป็นธรรมชำติ และจำกผลประเมินควำม      พึง
พอใจที่มีต่อโครงกำรรักษ์ชำยหำด ในภำพรวมมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ ๓.๙๒ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก    แสดง
ให้เห็นว่ำ กำรด ำเนินโครงกำรรักษ์ชำยหำด สำมำรถท ำให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง นรจ. ครอบครัว และ



๑๕๘ 
 

บุคคลภำยนอก/ชุมชนที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ มีควำมตระหนักและมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ชำยหำดภำยในพ้ืนที่ชุมชน ให้มีควำมสะอำด เป็นระเบียบ เรียบร้อย อยู่ในสภำพที่สมบูรณ์ คงควำมเป็นธรรมชำติ 
รวมทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคีในหมู่คณะ ท ำให้สังคมเกิดควำมสุขอันจะน ำไปสู่ควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน/หน่วยงำนภำยนอก 
  (๔)  มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร/กิจกรรม และน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ 
ได้มีกำรจัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมที่มีต่อโครงกำรรักษ์ชำยหำด และได้มีกำรประเมิน
โครงกำรฯ โดยมีรำยกำรประเมิน ๘ ข้อ คือ ๑) สภำพสิ่งแวดล้อมโดยทั่วไปของ รร.ชุมพลฯ  ๒) สภำพแวดล้อม
ทั่วไปของอ่ำวเกล็ดแก้ว  ๓) ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตบริเวณชำยหำด  ๔) กำรมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์ชำยหำด  
๕) ห้วงระยะเวลำในกำรจัดโครงกำรรักษ์ชำยหำด  ๖) วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนกำรพัฒนำชำยหำด และ 
๗) ผลที่ได้รับหลังจำกกำรพัฒนำชำยหำด โดยโครงกำรรักษ์ชำยหำด มีค่ำเฉลี่ยผลประเมินฯ   ในภำพรวม 
เท่ำกับ ๓.๙๒ อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมำก และได้มีกำรน ำผลประเมินไปปรับปรุง พบว่ำ รร.ชุมพลฯ ได้น ำ
ข้อเสนอแนะจำกผลประเมินกำรจัดโครงกำรรักษ์ชำยหำด ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๖ มำปรับปรุง ซึ่งมี ๑ ข้อ คือ 
ควรจัดโครงกำรเช่นนี้ในปีต่อไปอีก ซึ่งในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗ รร.ชุมพลฯ ยังคงด ำเนินโครงกำรรักษ์ชำยหำด 
อย่ำงต่อเนื่อง 
  (๕)  ได้รับกำรยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภำค พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  (๖)  ได้รับกำรยกย่องระดับชำติ/นำนำชำติ พบว่ำ ไม่มีข้อมูลสนับสนุน 
  จึงให้ผลประเมินตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริมเรื่องที่ ๒ 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 
 

ตารางสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ี 
น้ ำหนัก 

(A) 

ผลประเมิน 
เฉลีย่ 
๓ ปี 

ระดบั
คะแนน 

(B) 

ผลคูณ
ของ 

(A) * (B) 
ปี  

๕๕ 
ปี  

๕๖ 
ปี  

๕๗ 
๑. มำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๑ 
(โครงกำรปฏบิัติจิตภำวนำ) 

๕ - - ๔ ใน 
๖ ข้อ 

- ๔ ๒๐ 

๒. มำตรกำรส่งเสริมประเด็นที่ ๒ 
(โครงกำรรักษ์ชำยหำด) 

๕ - - ๔ ใน 
๖ ข้อ 

- ๔ ๒๐ 

รวม ๑๐      ๔๐ 
ผลประเมินระดับมำตรฐำน       ๔.๐๐ 

ระดับคณุภำพ       ดี 
  
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ควรปรับเปลี่ยนโครงกำรรักษ์ชำยหำดให้เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับบริบทและเหมำะสมกับศักยภำพ
ของสถำนศึกษำ 
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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 ดีมาก 
 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   
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๑  
 ๑. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำอยู่ในเกณฑ์ดี - ดีมำก ทุกด้ำน ได้แก่ ด้ำนมำตรฐำนวิชำชีพ 
ด้ำนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ด้ำนควำมประพฤติและคุณลักษณะทำงทหำร  
 ๒. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมีคุณภำพทั้งด้ำนสมรรถนะทำงวิชำชีพและคุณลักษณะทำงทหำร เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยรับบรรจุ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๒ 
 ไม่มี 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๓ 
 ๑. ครู และบุคลำกร มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และศักยภำพในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพให้แก่
หน่วยงำนภำยนอก  
 ๒. โครงกำรอบรมกีฬำแก่เยำวชน และโครงกำรอบรมภำษำอังกฤษเยำวชน เป็นโครงกำรที่เป็น
ประโยชน์แก่เยำวชนได้อย่ำงแท้จริง เป็นที่ยอมรับและได้กำรยกย่องจำกหน่วยงำนภำยนอก 

จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๔ 
 ๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีควำมมุ่งมั่น และมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำสถำนศึกษำเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ    
ไดม้ำตรฐำนสำกล 
 ๒. มีกำรจัดท ำทั้งแผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำและแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี รวมทั้งมีกำรก ำหนดตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จและค่ำเป้ำหมำยครบถ้วนทุกโครงกำร 
 ๓. มีกำรจัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติงำนประจ ำปี  ๒๕๕๗ พร้อม
จัดเก็บหลักฐำนอ้ำงอิงได้ครบถ้วนทุกโครงกำร  
 ๔. โครงกำรส่วนใหญ่ ด ำเนินกำรได้ครบวงจร PDCA  
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะผ่ำนกำรปฏิบัติจริง 
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 ๒. มีกำรพัฒนำห้องฝึกภำษำให้ เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และมีกำรจัดท ำ           
ห้องพักผ่อนอัจฉริยะ (Smart Living Room) 
 ๓. มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนได้ครอบคลุมทุกด้ำน 
 ๔. มีกำรพัฒนำผู้เรียนโดยกำรจัดหำแท๊ปเล็ต ไว้ให้ผู้เรียนได้น ำไปใช้ในกำรศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรเรียนครอบคลุมทุกด้ำน ในรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๖ 
 ๑. มีกิจกรรมกำรฝึกวิชำทำงทหำรตำมตำรำง/แผนกำรฝึกที่มีควำมสมบูรณ์ ละเอียด ครบถ้วนรวมถึง
เป็นกิจกรรมทีห่ลำกหลำยตอบสนองต่อวิชำชีพทหำรเรือ 

๒. มีผู้เรียนที่ได้รับกำรประเมินคุณลักษณะทำงทหำรอยู่ในเกณฑ์ดีมำกทุกนำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗  
ซึ่งเป็นกำรพัฒนำที่ดีขึ้นอย่ำงมำกต่อเนื่องจำก ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๖ 
 จุดเด่นของมาตรฐานที่ ๗ 
 มีกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพภำยในที่เป็นระบบ โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ กำรจัดเก็บข้อมูล 
รวมถึงรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นประจ ำทุกเดือน 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 โครงกำรสนับสนุนตัวบ่งชี้ อัตลักษณ์  (ทั้งสองโครงกำร) เป็นโครงกำรที่ฝึกให้ นรจ. มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และทักษะ เพ่ือให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ตำมสำขำอำชีพ แสดงควำมเป็นตัวตนและ
สมรรถนะวิชำชีพของ นรจ. ซึ่งเป็นที่ยอมรับของหน่วยต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก ทร. 
 จุดเด่นของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ไม่มี 

จุดที่ควรพัฒนา 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑ 
 ไม่มี  
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๒ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. จัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ได้น้อยกว่ำจ ำนวนครั้งที่ก ำหนด  และห้วงเวลำกำรประชุม
เกินวงรอบปีกำรศึกษำ 
 ๒. ไม่มีกำรสรุปรำยชื่อและจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  มีแต่เพียง      
กำรรำยงำนกำรอบรมศีลธรรมของอนุศำสนำจำรย์ ที่ระบุเฉพำะจ ำนวนข้ำรำชกำรที่เข้ำรับกำรอบรม 
 ๓. ข้อมูลในฐำนข้อมูลครู ฐำนข้อมูลก ำลังพล ยังไม่เป็นปัจจุบัน (เป็นข้อมูลเก่ำและสถำนภำพไม่ตรงกับ   
ควำมเป็นจริง) และไม่ระบุว่ำเป็นข้อมูลของปีกำรศึกษำใด  
 ๔. ในเว็บไซต์ รร.ชุมพลฯ ไม่พบรูปแบบกำรประเมินออนไลน์ตำมท่ีระบุใน SAR 
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 ไม่มีกำรจัดท ำแผนกำรสอนเป็นรูปเล่ม  
 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 
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 จุดที่ควรพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
 ไม่มี 
 จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 

  จุดที่ควรพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
  ไม่มี 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๑  
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ 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 ชื่อเจ้ำของผลงำน 
วัน เดือน ปี ที่จัดท ำ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนกำรจัดท ำโดยย่อ กำรน ำไปใช้ประโยชน์ และรำงวัลที่ได้รับ (ถ้ำมี) 
ติดไว้กับผลงำนแต่ละชิ้นในห้องนวัตกรรม เพ่ือให้ผู้สนใจทรำบรำยละเอียดของผลงำน 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๓ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๔  
 ๑. ควรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และด ำเนินกำรให้อยู่ภำยใน
วงรอบปีกำรศึกษำ  
 ๒. ในแบบกรอกข้อมูลกำรพัฒนำครู/อำจำรย์ประจ ำ ควรระบุเพ่ิมสถำนที่ในกำรพัฒนำครู/อำจำรย์ 
รวมทั้งจัดเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมถึงครูปกครองด้วย  
 ๓. เพ่ือเตรียมกำรรองรับกำรประเมินรอบสี่  
  - ควรจัดท ำตำรำงสรุปผลรำยชื่อและจ ำนวนบุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำด้ำนคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้ำนอ่ืน ๆ พร้อมจ ำนวน ชม.ที่ได้รับกำรพัฒนำ เช่นเดียวกับกำรพัฒนำของครู  ทั้งนี้จะไม่นับกำรฟังบทควำม
ศีลธรรมและวัฒนธรรมในแถววันพฤหัสบดี (ในกรณีที่ใช้ผลกำรอบรมศีลธรรมประจ ำเดือน ควรให้ กพ.ฯ พิมพ์
รำยชื่อข้ำรำชกำรทั้งหมดในรูปของตำรำงอบรมทั้ง ๑๒ เดือน ในใบเดียวกัน แยกตำมกอง/แผนก/แบ่งชุด 
ส ำหรับให้อนุศำสนำจำรย์ใช้เก็บข้อมูล) 
  - วำงแผนพัฒนำครู/ ผช.ครูประจ ำให้ได้จ ำนวน ๓๐ ชม./ปี/คน 
  - วำงแผนพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ให้ได้จ ำนวน ๑๐ ชม./ปี/คน 
  - เพ่ิมบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ ให้ครอบคลุมตำมตัวบ่งชี้รอบสี่  (ก ำกับติดตำม
กำรด ำเนินงำนผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมแผนที่ก ำหนด จัดประชุมอย่ำงน้อย ๒ ครั้ง กรรมกำรเข้ำร่วมประชุม  
คนละไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๗๐ ของจ ำนวนครั้งที่จัดประชุมทั้งหมด ให้ควำมเห็นชอบอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ มำตรกำรส่งเสริม พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร  
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  - บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง : แต่งตั้งคณะกรรมกำร ก ำหนดวัตถุปะสงค์ ระบุ/วิเครำะห์ประเด็น  
ควำมเสี่ยง ประเมินและจัดล ำดับควำมส ำคัญของควำมเสี่ยง จัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง (ก ำหนดกลยุทธ์และ
เป้ำหมำย) ก ำหนดมำตรกำรควบคุม/ลดควำมเสี่ยง ก ำกับติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผล 
  - กำรเสนอขออนุมัติและรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำรในแต่ละครั้ง (ควรแนบรำยชื่อและจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรทุกครั้ง เพ่ือใช้เป็นหลักฐำนประกอบเกณฑ์กำรพิจำรณำ 
 ๔.  ควรป้อนข้อมูลในฐำนข้อมูลครู ข้อมูลก ำลังพล ข้อมูล นรจ. ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
และจัดระบบหมวดหมู่ตำมปีกำรศึกษำ 
 ๕. ในกรณีที่มีกำรประเมินออนไลน์ ควรน ำเสนอรูปแบบกำรประเมินออนไลน์ไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบ
เอกสำรตัวอย่ำงแบบประเมินไว้อ้ำงอิงด้วย 
 ๖. ควรน ำโปรแกรมสำรสนเทศงำนกำรศึกษำ (eqanavy) ที่ ยศ.ทร. พัฒนำขึ้นจำกควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำต่ำง ๆ และได้จัดอบรมกำรใช้โปรมแกรมฯ ให้เมื่อ ส.ค.๕๘ ที่ผ่ำนมำ มำใช้ในกำรจัดเก็บฐำนข้อมูลครู  
ฐำนข้อมูลนักเรียน ฐำนข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุน และฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือเอ้ือต่อ
กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ชุมพลฯ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๕ 
 ๑. กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ควรมีเอกสำรหลักฐำนเพ่ิมเติม เช่น หนังสือเชิญประชุม 
พร้อมระบุวำระ ประเด็นหัวข้อที่จะประชุมหรือพิจำรณำ 
 ๒. ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร ควรระบุว่ำ คณะกรรมกำรท่ำนใด ที่ไม่ได้   เข้ำ
ร่วมประชุม พร้อมระบุสำเหตุ เช่น เนื่องจำกติดรำชกำร  
 ๓. ควรจัดเก็บแผนกำรสอนทั้งในรูปแบบเอกสำรและไฟล์อิเล็กทรอนิกส์  (สแกนอยู่ในรูปไฟล์ PDF)    
โดยให้ผ่ำนควำมเห็นชอบของ หก.กศษ.ฯ/หน.ชุดวิชำ 
 ๔. แผนกำรสอนที่ได้รับกำรตรวจสอบอนุมัติแล้ว ควรมีกำรรวบรวมเผยแพร่ไว้ในแฟ้มเอกสำร ฐำนข้อมูล
สถำบัน หรือเว็บไซต์ของสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทรำบ 
 ๕. ในกำรปรับปรุงแผนกำรสอน ควรระบุเหตุผลในกำรปรับแผนกำรสอนวิชำนั้น ๆ เช่น จำกคะแนน
ประเมินวิชำ สรุปผลกำรบันทึกกำรสอนของครู ข้อแนะน ำนโยบำยของผู้บังคับบัญชำ ตลอดจนควำมก้ำวหน้ำ
ของเทคโนโลยี เป็นต้น เพ่ือที่ทำงสถำนศึกษำจะได้ทรำบจ ำนวนวิชำที่จะต้องด ำเนินกำรปรับแผนกำรสอน  
ตำมควำมเร่งด่วน และเท่ำที่จ ำเป็นเท่ำนั้น 
 ๖. ควรปรับปรุงกำรจัดเก็บข้อมูลที่แสดงผลกำรประเมินกำรสอนของครู/ผช.ครู โดยจัดเก็บประวัติผล
กำรประเมิน ระบุจ ำนวนผู้ประเมิน วันที่ สรุปผลกำรประเมิน ตลอดจนมีกระบวนกำรแจ้งผลกำรประเมิน
ดังกล่ำว ไปยังผู้บังคับบัญชำและผู้ถูกประเมินให้รับทรำบ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป 
 ๗. ควรจัดท ำฐำนข้อมูลครูที่มีองค์ประกอบให้ครบถ้วน เช่น รูปถ่ำย ข้อมูลส่วนตัว วุฒิกำรศึกษำ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน รำยละเอียดของกำรศึกษำอบรมเพ่ิมเติม (หลักสูตร สถำนที่ จ ำนวนชั่วโมง) ผลงำนทำง
วิชำกำร (ระบุระดับกำรน ำไปใช้ประโยชน์) วิชำที่สอน ผลคะแนนกำรประเมินครูรำยวิชำ เพ่ือให้ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ สำมำรถใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจวำงแผนในกำรก ำหนดหรือคัดเลือกครูผู้สอน ตลอดจนจัดท ำ
แผนพัฒนำอบรมครูผู้สอน เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๖ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของมาตรฐานที่ ๗ 
 ไม่มี 
  



๑๖๔ 
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
 ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
 ควรปรับเปลี่ยนโครงกำรรักษ์ชำยหำดให้เป็นโครงกำรที่สอดคล้องกับบริบทและเหมำะสมกับศักยภำพ
ของสถำนศึกษำ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 
 ๑. ควรจัดประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำฯ อย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง และด ำเนินกำรให้อยู่ภำยใน
วงรอบปีกำรศึกษำ 
 ๒. ควรน ำโปรแกรมสำรสนเทศงำนกำรศึกษำ (eqanavy) ที่ ยศ.ทร. พัฒนำขึ้นจำกควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำต่ำง ๆ และได้จัดอบรมกำรใช้โปรมแกรมฯ ให้เมื่อ ส.ค.๕๘ ที่ผ่ำนมำ มำใช้ในกำรจัดเก็บฐำนข้อมูล
ครู ฐำนข้อมูลนักเรียน ฐำนข้อมูลบุคลำกรสำยสนับสนุน และฐำนข้อมูลงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือเอ้ือ
ต่อกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ รร.ชุมพลฯ 
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