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ของสถาบันการศึกษาของกองทัพ 
 

 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

(ระยะเวลา เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน เมษายน ๒๕๖๕) 
 
 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 



 
 
ก 

 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

คำนำ 

 
 รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) สถาบันการศึกษาของกองทัพ ประจำปี

การศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สังกัด สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ

รายงานผลการประเมินตนเอง ที่ได้มีการจัดการศึกษาในห้วงเวลาตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔      

ถึง เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประกอบด้วย 

กรอบมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ ด้านการจัดการ

อาชีวศึกษา และด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื ่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป้าหมายตาม

มาตรฐานการศึกษาท่ีกำหนด  

 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้จะเป็นประโยชน์   

ต่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ ที่จะช่วยให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

ในการผลิตนักเรียนช่างฝีมือทหาร ให้มีความรู้ ความชำนาญในทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม            

มีระเบียบ วินัย มีเจตคติท่ีเหมาะสม 

 
พลตรี             

                            (พีรพัฒน์  จันทร์งาม) 

                                                     ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
              สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 



 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สารบญั 
 

เร่ือง หน้า 
คำนำ 
ความคิดเห็นชอบของคณะผู้ประเมินคุณภาพภายในและผูบ้ริหารสถานศึกษา 

ก 
ข 

บทสรุปผู้บริหาร ค 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน  
 ๑.๑ ปีท่ีให้ข้อมูล ท่ีต้ังสถาบัน ๑ 
 ๑.๒ ประวัติสถาบัน ๑ 
 ๑.๓ สัญลักษณ์สถาบัน ๒ 
 ๑.๔ นโยบาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ ๕ 
 ๑.๕ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน ๓ 
 ๑.๖ โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ ๔ 
 ๑.๗ รายช่ือผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ๔ 
 ๑.๘ รายช่ือคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ๕ 
 ๑.๙ ข้อมูลกำลังพล ๖ 
 ๑.๑๐ ข้อมูลครู – อาจารย์จำแนกตามคุณวุฒิ  ๗ 
 ๑.๑๑ จำนวนผู้เรียน ๘ 
 ๑.๑๒ คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา ๙ 
 ๑.๑๓ สิทธิของผู้สำเร็จการศึกษา ๙ 
 ๑.๑๔ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา 

๑.๑๕ เงินงบประมาณ/เงนินอกงบประมาณ/งบประมาณอื่นๆ 
๑.๑๖ หลักสูตรการศึกษา 

๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 

ส่วนที่ ๒ ติดตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา ๑๘ 
ส่วนที่ ๓ การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  
 ด้านท่ี ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ ๒๖ 
 ด้านท่ี ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ๕๒ 
 
ส่วนที่ ๔ 

ด้านท่ี ๓ คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้
แนวทางการพัฒนา และความต้องการช่วยเหลือ  
๔.๑ ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงาน 
๔.๒ ปัจจัยท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๔.๓ ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาท่ีต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดให้การ
สนับสนุน 

๘๔ 
 

๙๗ 
๙๘ 
๙๘ 



 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สารบญั (ต่อ) 
เร่ือง 

 
 
 

 
 
 
 

 หน้า 

 ภาคผนวก  
 
 
 
 

- คำส่ัง รร.ชท.(เฉพาะ) ท่ี ๕๗/๖๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะทำงานประกันคุณภาพ 
  การศึกษา รร.ชท. 
- คำส่ัง รร.ชท.(เฉพาะ) ท่ี ๑๔๒/๖๔ เรื่อง แต่งต้ังผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
- คำส่ัง รร.ชท.(เฉพาะ) ท่ี ๑๔๑/๖๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะผู้ตรวจติดตามการดำเนินงาน 
  ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รร.ชท. 
- คำส่ัง รร.ชท.(เฉพาะ) ท่ี ๙๖/๖๔ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
  ของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
 
 

๙๙ 
 

๑๐๑ 
๑๐๒ 

 
๑๐๓ 
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รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

ความเห็นชอบของคณะผู้ประเมินคุณภาพภายในและผู้บริหารสถานศึกษา 
 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
 

ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

(ประเมินเมื่อวันที่    ๖  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๕) 
 
 

คณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
 
พันเอก ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
             (ชาตรี  จันทร์พิทักษ์) 
 
นาวาอากาศเอก ตำแหน่ง เสนาธิการ กองบัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
             (สาดิศย์   พริ้งประยูร)  
 
พันเอก ตำแหน่ง  รองเสนาธิการ กองบัญชาการ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
             (ปัญญา  รอสูงเนิน) 
 
นาวาเอก ตำแหน่ง หัวหน้ากองประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
             (ธนูเทพ   ลีวีรพงศ์) โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

 
ผู้บริหารสถานศึกษา 

 
พลตรี        ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

                                   (พีรพัฒน์  จันทร์งาม) 

 



ค 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

บทสรุปสำหรบัผู้บริหาร 
 
 โ ร ง เรี ยนช ่ า งฝ ี มื อทหาร  สถาบันวิ ชาการป้ องกั นประ เทศ เป ็น สถาบันการศ ศึกษา                             

สังกัดกระทรวงกลาโหม จัดการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา เพื่อผลิตช่างฝีมือด้านอุตสาหกรรมที ่มี    

ระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ ทักษะและความสามารถในทางวิชาการและ หรือวิชาชีพ        

ตามมาตรฐานกำหนดโดยผลิตน ักเร ียนภาคปกติบรรจุเป็นนายทหารประทวนให้ก ับส่วนราชการใน            

สังกัด กระทรวงกลาโหม และผลิตนักเรียนภาคสมทบสู่ตลาดแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ   

ตามนโยบายรัฐบาล 

 ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเร ียนช่างฝีม ือทหาร เปิดการเร ียนการสอนในระดับหลักสูตร

ประกาศนียบัตรว ิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๗ สาขา คือ ช่างซ ่อมบำร ุงเคร ื ่องจักรกล ช่างกลโรงงาน                  

ช่างเชื่อมโลหะ ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างเมคคาทรอนิกส์ โดยจัดการเรียน    

การสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พ.ศ.๒๕๕๙ และหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๒ สาขางาน คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ และ 

สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ประกอบไปด้วยการประเมินมาตรฐาน

ทั้งหมด ๓ ด้าน คือ ด้านที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เป็นการประเมิน

คุณภาพผู ้สำเร็จการศึกษาผ่านการทดสอบมาตรฐานด้านต่าง  ๆ ท่ีโรงเรียนช่างฝีมือทหารกำหนด เช่น 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางทหาร มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และการทดสอบภาษาอังกฤษ 

นอกจากนั้นยังมีการสำรวจความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพ นักเรียนช่างฝีมือทหาร 

ในอนาคต ด้านที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษาเป็นการประเมินการบริหารงานภายใน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร       

ในรูปแบบของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การบริหารงานภายใน และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ   

ส่วนด้านท่ี ๓ คือ คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมินเกี่ยวกับนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ 

รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนช่างฝีมือทหารและหน่วยงานอื่นๆ ในการพัฒนาสังคมแห่งการ

เรียนรู้แก่ นักเรียนช่างฝีมือทหาร 

 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา ผลรวมการประเมินตนเองโรงเรียนช่างฝีมือทหาร อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ตาม

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา จำนวน ๓ ด้าน  

 

 



ง 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถานศึกษา จำนวน ๓ ด้าน 

ประเด็นการประเมิน 
ประจำปีการศึกษา

๒๕๖๔ 
ด้านที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์  
ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๑ ความรู้ ดี 
ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ ดี 
ประเด็นพิจารณาท่ี ๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ พอใช้ 

สรุปด้านที่ ๑ ดี 
ด้านที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา  
ประเด็นการพิจารณาท่ี ๒.๑ ด้านหลักสูตรอาชีวศึกษา ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี ๒.๒ ด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ดี 
ประเด็นการพิจารณาท่ี ๒.๓ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ดีมาก 
ประเด็นการพิจารณาท่ี ๒.๔ ด้านการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดีมาก 

สรุปด้านที่ ๒ ดี 

ด้านที่ ๓ คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  

ประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๑ ด้านความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ดี 
ประเด็นพิจารณาท่ี ๓.๒ ด้านนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ดี 

สรุปด้านที่ ๓ ดี 

สรุปผลการประเมิน ดี 

  

 จากผลการดำเนินการพบว่า โรงเรียนช่างฝีม ือทหาร มีการจัดการอาชีวศึกษาอยู ่ในเกณฑ์  ดี                  
โดย ครู - อาจารย ์มีการพัฒนารายวิชาและการจัดทำส่ือการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจาก 
นักเรียนช่างฝีมือทหาร และบุคคลท่ัวไปเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการจัดการด้านอาคารสถานท่ีและการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
โดยมีการติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ อย่างเป็นระบบผ่านทางการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง เป็นประจำ
ทุกเดือน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ข้อขัดข้อง ถึง ผู้บัญชาการ   
ได้โดยตรง เพื่อให้จัดการอาชีวศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
 ในด้านการวัดและประเมินผล ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีการปรับปรุงการ      
ออกข้อสอบการจัดทำคลังแบบประเมิน และการวิเคราะห์ผลสอบในทุกรายวิชา และทุกช้ันเรียนท่ีจัดการเรียน     
การสอนซึ่งนับเป็นจุดเริ ่มต้นที่ดี ที ่ครูได้นำความรู้ทางทฤษฎีด้านการวัดผลและประเมินผลมาใช้ในให้การ           
ออกข้อสอบท่ีมีคุณภาพ และวิเคราะห์ผลการสอบเพื่อนำไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
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 อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ นับว่าเป็นห้วงเวลาที่มีความท้าทายในการประเมินความรู้       

ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์และการสร้างความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เป็น

อย่างยิ่ง เนื ่องจากบางโครงการ/กิจกรรม มีความจำเป็นที่จะต้องถูกระงับการดำเนินงานไป เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดย โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้ร่วมมือในการ

ปฏิบัติตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดฯ (ศบค.) ในการเว้นระยะห่างทางสังคม งดการจัด

กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองนโยบายฯ 

ดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุให้การประเมินผลความรู้ของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ และการสร้าง

ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  อยู ่ในระดับ ดี โดยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้วางแผน               

ในการพัฒนาหัวข้อดังกล่าวใน  ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อปรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมประเมินความรู้ฯ และ

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการ

นโยบายในการลดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อไป 

 
 

พลตรี                      

                            (พีรพัฒน์  จันทร์งาม) 

                                                     ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
              สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 

 
๑.๑ ปีที่ให้ข้อมูล ที่ต้ังสถาบัน 

 ปีท่ีใหข้้อมูล  พ.ศ.๒๕๖๔   
 ที ่ต ั ้งสถาบัน  เลขที ่  ๓/๑ ซอยพหลโยธ ิน ๓๐ ถนนพหลโยธ ิน แขวงจันทรเกษม เขตจุจ ักร 
กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์ ๐ ๒๕๑๑ ๔๔๑๗  ๐ ๒๙๓๐ ๓๔๘๐ และ ๐ ๒๙๓๐ ๓๔๘๙  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๒ ประวัติสถาบัน 

 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ ออสเตรเลีย  ภายใต้องค์การ
สนธิสัญญาการป้องกันร่วมกันแห่งเอเชียอาคเนย์ (สปอ.) โดยร่วมกันจัดทำ  โครงการ รวม ๓ โครงการ คือ 

๑. โครงการช่างกลโรงงาน 
        พ.ศ.๒๕๐๑ รัฐบาลออสเตรเลีย ได้เสนอความช่วยเหลือประเทศไทยจัดตั้งโครงการ  ช่างกลโรงงาน  
โดยรัฐบาลออสเตรเลีย เป็นผู้จัดหาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์การฝึก พร้อมกับส่งผู้เช่ียวชาญมาช่วยแนะนำ
รัฐบาลไทย เป็นฝ่ายจัดหาท่ีดินและก่อสร้างอาคาร  จัดเจ้าหน้าท่ีดำเนินการจากกองทัพบก กองทัพเรือ  และ
กองทัพอากาศ 

๑๘ มกราคม ๒๕๐๓ วางศิลาฤกษ์โดย พลเอก ถนอม กิตติขจร (ยศในขณะนั้น) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม    

๘ กันยายน ๒๕๐๓ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและกรมตำรวจ ส่งข้าราชการเข้าศึกษารุ่น
แรก รวม ๔ สาขาวิชาชีพ คือ    

 ๑. ช่างปรับท่ัวไป     
 ๒. ช่างปรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 ๓. ช่างเครื่องมือ      
 ๔. ช่างเหล็ก เช่ือมประสาน ประกอบโลหะแผ่น 
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๒. โครงการช่างยานยนต์    

        พ.ศ.๒๕๐๙ รัฐบาลออสเตรเลีย และรัฐบาลไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งโครงการช่างยานยนต์ โดยรัฐบาล
ออสเตรเลียเป็นผู ้จัดหาเครื ่องมือ เครื ่องจักร อุปกรณ์การฝึกพร้อมกับส่งผู ้เชี ่ยวชาญมาช่วยแนะนำ        
รัฐบาลไทย เป็นฝ่ายจัดหาท่ีดินและก่อสร้างอาคาร   จัดเจ้าหน้าท่ีดำเนินการจากกองทัพบก กองทัพเรือ และ
กองทัพอากาศ     

๓. โครงการช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

พ.ศ.๒๕๑๕ รัฐบาลออสเตรเลีย  และรัฐบาลไทย ได้ร่วมกันจัดต้ัง  โครงการช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยรัฐบาลออสเตรเลียเป็นผู้จัดหาเครื่องมือ  เครื่องจักร อุปกรณ์การฝึก พร้อมกับส่งผู้เช่ียวชาญมาช่วยแนะนำ  
รัฐบาลไทยเป็นฝ่ายจัดหาท่ีดินและก่อสร้างอาคาร รวมทั้งจัดเจ้าหน้าท่ีดำเนินการ จากกองทัพบก กองทัพเรือ 
และกองทัพอากาศ 

๑.๓ สัญลักษณ์สถาบัน 

ร ูปสมอเร ื อสอดข ั ด ในกงจ ั กร   ด ้ านซ ้ ายและขวาม ี ร ู ปป ี กนกกางท ับบนวง เฟ ื อ งจ ั ก ร 
ปลายปกีนกท้ังสองข้าง ล้ำขอบเฟืองจักรเล็กน้อย         

เบื้องบน      มีอักษรภาษาบาลี   สาธุ โข สิปฺปกํ นาม            
เบื้องล่าง      มีอักษรภาษาไทย    โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
กงจักร (สีแดง) หมายถึง  กองทัพบก 
สมอ (สีขาว)  หมายถึง  กองทัพเรือ 
ปีกนก (สีฟ้า)  หมายถึง  กองทัพอากาศ 
เฟือง (สีม่วง)  หมายถึง  สัญลักษณ์ “ช่าง” 
สีประจำโรงเรียน          ม่วง - ขาว 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นสน 
เพลงประจำโรงเรียน   มาร์ชช่างฝีมือทหาร 

๑.๔ นโยบาย วัตถุประสงค์ พันธกิจ  

 ๑.๔.๑ นโยบาย 
  นักเรียนช่างฝีมือทหารทุกคนต้องมีความสามารถ มีความรู้ เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๑.๔.๒ วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
  เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  จึงกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  ๑.๔.๒.๑ ผลิตผู ้เร ียนให้มีความรู ้ ความสามารถทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมและมีคุณลักษณะทางทหาร 
  ๑.๔.๒.๒ ให้เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับอย่างแพร่หลาย 
  ๑.๔.๒.๓ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ และระบบการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐานเป็นไป
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
  ๑.๔.๒.๔ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
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 ๑.๔.๓ พันธกิจ  
 ๑.๔.๓.๑ ผลิตนักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีคุณภาพ สามารถตอบสนอง ได้ตามจำนวนความ
ต้องการของส่วนราชการ และตลาดแรงงานได้ตามสภาวการณ์   
 ๑.๔.๓.๒ พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียน ในด้านการบริหารและการจัดการให้
สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานระดับอาเซียน 
 ๑.๔.๓.๓ พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียน ในด้านหลักสูตรและกระบวนการเรียน
การสอนให้ทันสมัย และเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 ๑.๔.๓.๔ พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียน ในบุคลากร อาคาร สถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์
และส่ิงอำนวยความสะดวก ให้เพียงพอต่อการเรียนการสอนของนักเรียนช่างฝีมือทหาร 
 ๑.๔.๓.๕ พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียน โดยการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรม  
จริยธรรม  ความมีระเบียบวินัยและความประพฤติดีของนักเรียนช่างฝีมือทหาร              
 ๑.๔.๓.๖ พัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของโรงเรียน โดยการตรวจสอบ วัดผลประเมินผล และ
ปรับปรุงเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบมาตรฐานสากล        

๑.๕ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ 

 ๑.๕.๑ ปรัชญาโรงเรียน   

  สาธุ  โข สิปฺปกํ  นาม  “ขึ้นช่ือว่าศิลปะแล้ว แม้อย่างเดียวก็ยังประโยชน์ ให้สำเร็จได้” 

 ๑.๕.๒ ปณิธาน 

  ๑.๕.๒.๑ ผลิตนักเรียนช่างฝีมือทหารที่มีความรู้ ความสามารถเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีลักษณะผู้นำ และเป็นช่างเทคนิคท่ีดี 
  ๑.๕.๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาด้านช่างเทคนิคอุตสาหกรรม เพื ่อพัฒนาองค์ความรู้ นำมา 
ซึ่งการพัฒนาครู/อาจารย์ และสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นเลิศทางด้านช่าง 
  ๑.๕.๒.๓  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีมาตรฐาน ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อให้เป็นท่ี
ยอมรับอย่างแพร่หลาย 
  ๑.๕.๒.๔ ทำนุบำรุงและส่งเสริมกิจกรรม เพื่อศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย 
  ๑.๕.๒.๕ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง มีคุณภาพและมาตรฐาน  
เป็นท่ียอมรับในระดับกองทัพและในระดับสากล 

 ๑.๕.๓ วิสัยทัศน์  

  “เป็นเลิศในการผลิตกำลังพลที่มีคุณภาพด้านวินัย อุปนิสัย อุดมการณ์ มีภาวะผู้นำมีทักษะ
วิชาชีพและการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เป็นองค์การแห่งการเปล่ียนแปลงและพัฒนาโดยมีเป้าหมาย
เป็น DIGITAL MTTS ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ และมุ่งสู่การเป็น SMART MTTS ในปี พ.ศ.๒๕๘๐” 
 



๔ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 ๑.๕.๔ เอกลักษณ์  

  “สถาบันการศึกษาท่ีผลิตนักเรียนช่างฝีมือทหารให้มีระเบียบวินัยและมาตรฐานด้านช่าง
อุตสาหกรรม” 

 ๑.๕.๕ อัตลักษณ์ 

   “ฝีมือดี   มีวินัย” 
  ฝีมือดี คือ นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีฝีมือพื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรม สามารถ
นำไปประกอบอาชีพและพัฒนาสู่ระดับสากล 
  มีวินัย คือ นักเรียนเป็นผู้ท่ีมีระเบียบวินัย รู้รักสามัคคี มีความรับผิดชอบในการทำงาน 
 
๑.๖ โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๗ รายชื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร  

 ๑.๗.๑ รายช่ือผู้บริหารโรงเรียน 
  ๑.๗.๑.๑ พลตรี พีรพัฒน์   จันทร์งาม ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
  ๑.๗.๑.๒ พันเอก ศักดาวุฒิ กุมารสิงห์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
  ๑.๗.๑.๓ พันเอก ชาตรี จันทร์พิทักษ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
  ๑.๗.๑.๔ นาวาอากาศเอก สาดิศย์ พริ้งประยูร  เสนาธิการกองบัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
  ๑.๗.๑.๕ พันเอก ฉัตรพร แขวัฒนา ผู้บังคับการกรมนักเรียน 
  ๑.๗.๑.๖ นาวาอากาศเอก ดอน คล้ายทับทิม ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา 
  ๑.๗.๑.๗ พันเอก อรรณพ ศรีวัฒนาวานิช ผู้อำนวยการกองแพทย ์

กองประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 

กองบัญชาการ กรมนักเรียน กองสนับสนุน 
 

กองการฝึกและศึกษา 
 

กองแพทย ์



๕ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

  ๑.๗.๑.๘ พันเอก ชัยทัต บุญเนตร์ หัวหน้ากองสนับสนุน 
   ๑.๗.๑.๙ นาวาเอก ธนูเทพ  ลีวีรพงศ์ หัวหน้ากองประกนัคุณภาพและ 
     มาตรฐานการศึกษา 
  ๑.๗.๑.๑๐ พันเอก ปัญญา รอสูงเนิน  รองเสนาธิการกองบัญชาการ 
       โรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
  ๑.๗.๑.๑๑ พันเอกหญิง นภวรรณ พนาสถิตย์ รองผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา 
  ๑.๗.๑.๑๒ พันเอก สุรศักดิ์มนตรี    วัฒนา รองผู้บังคับการกรมนักเรียน 
  ๑.๗.๑.๑๓  นาวาเอกหญิง จาริมา จันทรอุทัย รองผู้อำนวยการกองแพทย์ 
  ๑.๗.๑.๑๔  พันเอก พจน์ หลอดทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา 
  ๑.๗.๑.๑๕  พันเอก คำนึง เจนการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา 
  
๑.๘ รายชื่อคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  

 ๑.๘.๑ รายช่ือคณะกรรมการ 
  ๑.๘.๑.๑ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประธานกรรมการ 
  ๑.๘.๑.๒ รองผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รองประธานกรรมการ  
  ๑.๘.๑.๓ เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รองประธานกรรมการ  
  ๑.๘.๑.๔ ผู้แทนกรมเสมียนตรา กรรมการ 
  ๑.๘.๑.๕ ผู้แทนศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กรรมการ 
     และพลังงานทหาร 
  ๑.๘.๑.๖ ผู้แทนกองทัพบก                  กรรมการ 
  ๑.๘.๑.๗ ผู้แทนกองทัพเรือ กรรมการ 
  ๑.๘.๑.๘ ผู้แทนกองทัพอากาศ กรรมการ 
  ๑.๘.๑.๙ ผู้แทนกรมกำลังพลทหาร กรรมการ 

  ๑.๘.๑.๑๐ ผู้แทนกรมยุทธการทหาร       กรรมการ 
          ๑.๘.๑.๑๑ ผู้แทนกรมการส่ือสารทหาร        กรรมการ 
         ๑.๘.๑.๑๒ ผู้แทนสำนักงานปลัดบัญชีทหาร     กรรมการ 
      ๑.๘.๑.๑๓ ผู้แทนหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   กรรมการ 
         ๑.๘.๑.๑๔ ผู้แทนศูนย์รักษาความปลอดภัย    กรรมการ 
  ๑.๘.๑.๑๕ ผู้แทนกรมแผนท่ีทหาร     กรรมการ 
  ๑.๘.๑.๑๖ ผู้แทนโรงเรียนเตรียมทหาร         กรรมการ 
  ๑.๘.๑.๑๗ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรรมการและเลขานุการ 
  ๑.๘.๑.๑๘ รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๖ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑.๙ ข้อมูลกำลังพล 

 ๑.๙.๑ สถานภาพกำลังพล  

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีมีจำนวน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้สอนและ
บุคลากร สายสนับสนุน รวมทั้งส้ิน ๓๒๗ คน  

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวน (คน) 

ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก รวม 

๑. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร   ๑  ๑ 
- รองผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร   ๒  ๒ 
- เสนาธิการกองบัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร   ๑  ๑ 
- ผู้บังคับการกรมนักเรียน   ๑  ๑ 
- ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา    ๑ ๑ 
- ผู้อำนวยการกองแพทย์   ๑  ๑ 
- หัวหน้ากองสนับสนุน  ๑   ๑ 
- หัวหน้ากองประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ๑   ๑ 
- รองเสนาธิการกองบัญชาการ   ๑  ๑ 
- รองผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา    ๑ ๑ 
- รองผู้บังคับการกรมนักเรียน   ๑  ๑ 
- รองผู้อำนวยการกองแพทย์  ๑   ๑ 
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา  ๑ ๑  ๒ 

                                                รวม  ๔ ๙ ๒ ๑๕ 
๒. ผู้สอน      
     - นายทหารสัญญาบัตร  ๓๔ ๙  ๔๓ 
     - นายทหารประทวน ๓๗ ๒๙ ๑  ๖๗ 
     - ลูกจ้างประจำ      
     - พนักงานราชการ      

                                                 รวม ๓๗ ๖๓ ๑๐ - ๑๑๐ 
๓. บุคลากรสายสนับสนุน      
     - นายทหารสัญญาบัตร ๕ ๓๐ ๑๔  ๔๙ 
     - นายทหารประทวน ๖๐ ๕๓ ๓ ๒ ๑๑๘ 
     - ลูกจ้างประจำ ๕    ๕ 
     - พนักงานราชการ ๒๙ ๑   ๓๐ 

                                                  รวม ๙๔ ๘๖ ๒๐ ๒ ๒๐๒ 
                                                 รวมทั้งสิ้น ๑๓๑ ๑๕๓ ๓๙ ๔ ๓๒๗ 

 สัดส่วนของจำนวนผู้เรียน : ผู้สอน (ภาพรวม)  ๑,๗๘๔ : ๑๑๐ 



๗ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑.๙.๒ สถานภาพ ครู- อาจารย์และผู้ทำการสอน ตามคุณวุฒิ 

                 ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีมีจำนวน ครู – อาจารย์และผู้ทำการสอน       
รวมท้ังส้ิน ๑๑๐ คน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนกวิชา 
จำนวนครู/อาจารย์และ

ผู้ทำการสอน 
จำนวนวุฒิการศึกษา 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ปวส. ปวช. 
ผวฐ. ๑๒ - ๓ ๙ - - 
ผชก. ๓๐ - - ๑๕ ๙ ๖ 
ผชย. ๒๒ - ๒ ๑๓ ๓ ๔ 
ผฟอ. ๓๑ - ๒ ๒๑ ๒ ๖ 

กรม นร. ๑๕ - ๑ ๖ ๒ ๖ 
รวม ๑๑๐ - ๘ ๖๔ ๑๖ ๒๒ 



๘ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑.๑๐ จำนวนผู้เรียน   

ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร มีจำนวน นชท. ระดับ ปวช.,ปวส. จำนวน ๑,๗๘๔ คน 

 

 

 

 

 

หลักสูตรและประเภทวิชา 
จำนวนผู้เรียน 

ปวช. 

จำนวน
ผู้เรียน 
ปวส. 

รวม 
จำนวนผู้สอน 

รวม สัดส่วน 

ปกติ สมทบ สมทบ ปวช. ปวส. 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม    
- สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง
เครื่องจักรกล 
- สาขาวิชาชีพช่างกลโรงงาน      
- สาขาวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ 
- สาขาวิชาชีพช่างยานยนต์ 
- สาขาวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง 
- สาขาวิชาชีพช่าง
อิเล็กทรอนิกส์ 
- สาขาวิชาชีพเมคคาทรอนิกส์ 
- สาขางานเทคนิคยานยนต์ 
- สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรม 
ประเภทวิชาพื้นฐาน  
แผนกวิชาพื้นฐาน 
แผนกกรมนักเรียน 

 
๖๗ 

 
๗๒ 
๗๔ 

๒๒๑ 
๑๐๗ 
๓๑๗ 

 
 

 
๙๐ 

 
๙๑ 
๙๕ 

๒๑๘ 
๑๑๙ 
๒๒๒ 

 
๓๐ 
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- 
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- 
- 
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๑๖๙ 
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๒๒๖ 
๕๓๙ 

 
๓๐ 
๓๐ 
๓๑ 

 
๑๒ 

 
๖ 
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๒๒ 
๑๓ 
๑๘ 
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๑๒ 
๑๕ 
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- 
- 
- 
- 
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๕ 
๘ 

 
๑๒ 

 
๖ 
๙ 

๒๒ 
๑๓ 
๑๘ 

 
๓ 
๕ 
๘ 
 
 

๑๒ 
๑๕ 

 
๑๓ : ๑ 

 
๒๗ : ๑ 
๑๘ : ๑ 
๑๙ : ๑ 
๑๗ : ๑ 
๒๙ : ๑ 

 
 

๖ : ๑ 
๓ : ๑ 

รวมทั้งสิ้น ๘๕๘ ๘๖๕ ๖๑ ๑,๗๘๔ ๑๑๐ ๑๓ ๑๒๓ ๑๖ : ๑ 
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รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑.๑๑ คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา  

 ๑. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า   และ     
มีผลการศึกษาคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ 

 ๒. เป็นชายโสด อายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี และไม่เกิน ๑๘ ปีบริบูรณ์ ณ วันท่ี ๑ เมษายน ของปีท่ีจะเข้ารับ
การศึกษา ส่วนผู้ท่ีเป็นข้าราชการกลาโหม พนักงานราชการ หรือลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม อายุไม่เกิน 
๒๑ ปีบริบูรณ์ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๔๑) และจะต้องมีหนังสือรับรองจากต้นสังกัดอนุญาตให้สมัครสอบ
คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร มาแสดง (การนับอายุให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร)   
 ๓. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ
นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 
 ๔. มีสุขภาพสมบูรณ์ และไม่มีโรคขัดกับกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
 ๕. มีผู ้ปกครอง และผู ้ค้ำประกัน ซึ ่งสามารถรับผิดชอบในพันธกรณีต่าง  ๆ ตามแบบสัญญา                
ท่ีกองบัญชาการกองทัพไทยกำหนด 
 ๖. ไม่เคยถูกปลดหรือถูกไล่ออกจากราชการ หรือองค์การใด ๆ 
 ๗. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำ
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 ๘. ไม่เป็นผู้พ้นจากความเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหาร ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย โรงเรียน
ช่างฝีมือทหาร พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑.๑๒ สิทธิของผู้สำเร็จการศึกษา 

        ๑. นักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคปกติ) ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร      
จะได้ร ับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเท่าหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกประการ และจะได้รับการบรรจุในอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างตามท่ีกำหนด
ไว้และต้องรับราชการหรือทำงานในส่วนของราชการหรือองค์การในสังกัดกระทรวงกลาโหม หรือตามความ
เห็นชอบของกระทรวงกลาโหม ไม่น้อยกว่าสองเท่าของเวลาท่ีศึกษา ถ้าลาออกหรือต้องออกจากราชการก่อน
กำหนดนี้ ผู้ปกครองหรือผู้ค้ำประกัน จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการตามสัญญาที่กองบัญชาการ
กองทัพไทยกำหนด เว้นแต่กรณีลาออกหรือต้องออกเพราะป่วย ซึ่งแพทย์ทหารไม่น้อยกว่าสามคน ได้ตรวจ
และรับรองว่าไม่สามารถจะประกอบกิจการเกี่ยวกับวิทยาการนั้นได้ 
 ๒. นักเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคสมทบ) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเท่าหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ทุกประการ และไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ 
 
 



๑๐ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑.๑๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา 

 ๑. มีความรู้ ทักษะและความสามารถในทางวิชาการ และหรือวิชาชีพตามมาตรฐานท่ีกำหนด 
 ๒. มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
สามารถพัฒนาอาชีพให้ก้าวหน้า 
 ๓. มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ 
และราชบัลลังก์รวมทั้งดำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๔. มีความรู้วิชาพื้นฐาน วิชาการทหาร และอาวุธยุทโธปกรณ์ 
 ๕. มีวินัยทหาร  และปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
 ๖. มีภาวะผู้นำ (ในระดับหมู่) ซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ เสียสละ รับผิดชอบ มีจิตสำนึกในความเป็น
ทหารและรู้รักสามัคคี 
 ๗. มีความแข็งแรง อดทน และความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

๑.๑๔ เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/เงินอื่นๆ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับงบประมาณ รวมทั้งสิ้น  ๘๗,๓๒๓,๔๗.๐๐ .- บาท  รายละเอียด
ดังนี้ 

 
รายการ จำนวนเงิน/งป.๒๕๖๔ 

เงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ๖๖,๗๕๘,๓๒๗.๐๓ 
      - งบประมาณประจำปี ๖๓,๗๕๘,๘๗๗.๐๐ 
      - งบประมาณประจำปี (เพิ่มเติม) ๒,๘๑๙,๔๕๐.๐๐ 
เงินรายรับของสถานศึกษาประจำปี ๒๐,๕๖๕,๑๓๐.๐๐ 

หมายเหตุ : ท่ีมาข้อมูล : นงป.บก.รร.ชท. 

๑.๑๕ หลักสูตรการศึกษา 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  พุทธศักราช ๒๕๕๙ (ปวช.รร.ชท.)           
แบ่งการศึกษาออกเป็น ๘ สาขาวิชาชีพ ได้แก่ สาขาวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล สาขาวิชาชีพช่างกล
โรงงาน สาขาวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะ สาขาวิชาชีพช่างท่อประสาน สาขาวิชาชีพ  ช่างยายนต์ สาขาวิชาชีพช่าง
ไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาชีพช่างเมคคาทรอนิกส์ 

 

 



๑๑ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 โครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๙ หลักเกณฑ์
การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พุทธศักราช ๒๕๕๙  

๑. การเรียนการสอน 

 ๑.๑ การเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามท่ีโรงเรียนกำหนดและ
เข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตร มีเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ของเวลาการศึกษาตามท่ีกำหนดไว้และ
ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และมีคะแนนความประพฤติตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด 
 ๑.๒ การจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติจริง สามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลาย
รูปแบบ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการ และการดำเนินงาน มีทักษะการปฏิบัติงานในขอบเขต
สำคัญ และบริบทต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะไปสู่บริบทใหม่ สามา รถให้
คำแนะนำ แก้ปัญหาเฉพาะด้าน 

๒. การจัดการศึกษาและเวลาเรียน 

การจัดการศึกษาตามหลักสูตรนี้ ใช้ระยะเวลา ๓ ปีการศึกษา หรือ ๖ ภาคเรียน ในการจัดเวลาเรียน    
ให้ดำเนินการดังนี้ .- 

๒.๑ ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ ภาคเรียนปกติ และอาจเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ตามอนุมัติ
ของผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคเรียนฤดูร้อนใช้เวลาเรียนรวมสอบ ไม่เกิน ๕ สัปดาห์ติดต่อกัน  
ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กำหนดการเปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียน และภาคเรียนฤดูร้อน   
ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด และในหนึ่งภาคเรียนปกติใช้เวลาเรียนรวมสอบ ไม่น้อยกว่า ๒๐ สัปดาห์
ติดต่อกัน โดยมีเวลาเรียน และจำนวนหน่วยกิต ตามท่ีกำหนด 

๒.๒ การเรียนในระบบช้ันเรียน เปิดทำการสอนสัปดาห์ละ ๕ วัน วันละไม่เกิน ๗ ช่ัวโมง และ
อาจเปิดสอนในวันเสาร์ได้อีก ๑ วัน โดยกำหนดให้จัดการเรียนการสอนคาบละ ๖๐นาที (สอน ๕๐ นาที 
พัก ๑๐ นาที) 

๒.๓ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคปกติ ที ่สำเร็จการศึกษาแล้วมีข้อผูกพันกับทางราชการ             
ให้ทำการฝึกอบรมวิชาทหารเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า ๓ สัปดาห์ ก่อนเข้าเรียนตามหลักสูตร และให้เรียน
รายวิชาทหาร ๑ ถึงรายวิชาทหาร ๖ ด้วย หากมีความจำเป็น สามารถจัดการเรียนการสอนในวันหยุด 
หรือนอกเวลาราชการได้จนครบรายวิชาท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร  

๒.๔ นักเรียนช่างฝีมือทหาร ภาคสมทบ ที ่สำเร็จการศึกษาแล้วไม่มีข้อผูกพันกับทางราชการ           
ให้ทำการฝึกอบรมวิชาทหารเบื้องต้น ไม่น้อยกว่า ๓ สัปดาห์ ก่อนเข้าเรียนตามหลักสูตร และให้เรียนรายวิชา
ทหาร ๗ ถึงรายวิชาทหาร ๑๐ ด้วย หากมีความจำเป็นสามารถจัดการเรียนการสอนในวันหยุด หรือนอกเวลา
ราชการได้  

๒.๕ กิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้จัดนอกตารางเรียนตามความเหมาะสม หากมีความจำเป็นสามารถ
จัดการเรียนการสอนในวันหยุด หรือนอกเวลาราชการได้ จนครบรายวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ตามท่ี
โรงเรียนกำหนด 



๑๒ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๓. หน่วยกิต 

หลักสูตรนี้มีจำนวนหน่วยกิตรวมตามโครงสร้าง ไม่น้อยกว่า ๑๑๐ หน่วยกิต รายวิชาท่ีจัดการเรียน
การสอนไว้ในหลักสูตร มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และรายวิชาที่เป็นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมกัน 

การคิดหน่วยกิต ถือเกณฑ์ดังนี้ 
๓.๑ รายวิชาที่เป็นภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาการบรรยายหรืออภิปราย เรียน ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์    

ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๑๘ ช่ัวโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 
๓.๒ รายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติ ที ่ใช้เวลาการการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการเรียน        

๒ ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๓๖ ช่ัวโมง เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๓.๓ รายวิชาที่เป็นภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงาน หรือภาคสนาม เรียน ๓ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ ตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่า ๕๔ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๓.๔ รายวิชาท่ีใช้ในการศึกษาระบบทวิภาคี เรียนไม่น้อยกว่า ๕๔ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๓.๕ การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ในหน่วยงานราชการ สถานประกอบการ หรือแหล่ง

วิทยาการ ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน เท่ากับ ๔ หน่วยกิต 
๓.๖ การทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ เรียนไม่น้อยกว่า ๕๔ ช่ัวโมงต่อภาคเรียน เท่ากับ ๑ หน่วยกิต 

๔. โครงสร้าง 

โครงสร้างของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  พุทธศักราช ๒๕๕๙         

แบ่งเป็น ๔ หมวดวิชา และกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังนี้ 

๔.๑  หมวดวิชาทักษะชีวิต 

   ๔.๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาไทย 

        ๔.๑.๒ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 

          ๔.๑.๓ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 

          ๔.๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

          ๔.๑.๕ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 

          ๔.๑.๖ กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

๔.๒  หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ 

  ๔.๒.๑ กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน 

  ๔.๒.๒ กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ 

  ๔.๒.๓ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก 

  ๔.๒.๔ ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ      



๑๓ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

  ๔.๒.๕ โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

๔.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี 

๔.๔  หมวดวิชาทหาร 

๔.๕  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชาตลอดหลักสูตร  ให้เป็นไปตามกำหนดในโครงสร้างของ         
แต่ละสาขาวิชา รายวิชาและหมวดวิชา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สามารถ           
จัดตามที ่กำหนดไว้ในหลักสูตร และหรือพัฒนาได้ตามความเหมาะสม ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม พันธกิจ และยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   และ
สร้างความมั่นคงของประเทศ  ตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร โดยยึดโครงสร้างหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
กระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ 

เป็นการจัดการเรียนรู้ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนช่างฝีมือทหารกับหน่วยงานราชการสังกัด
กระทรวงกลาโหม รัฐวิสาหกิจ  หรือสถานประกอบการภาคเอกชน หลังจากท่ีผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎี และ
ฝึกหัดหรือฝึกปฏิบัติในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ไม่น้อยกว่า ๒ ปีการศึกษา หรือ ๔ ภาคเรียนปกติ ท้ังนี้เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ได้สัมผัสกับการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์
ที่ทันสมัย และบรรยากาศการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนทำได้คิดเป็น ทำเป็นและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและ
เจตคติที ่ดีในการทำงาน และการประกอบอาชีพอิสระ โดยการจัดฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ ต้อง
ดำเนินการดังนี้ 

๕.๑ นักเรียนช่างฝีมือทหารทุกคน จะต้องฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร 
หน่วยงานราชการของกระทรวงกลาโหม รัฐวิสาหกิจหรือสถานประกอบการภาคเอกชน รวมเวลาไม่น้อยกว่า ๓๒๐ 
ช่ัวโมง กำหนดให้มีค่า ๔ หน่วยกิต 

๕.๒ การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่นๆ ตามท่ี
หลักสูตรกำหนด   

๖. โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 

เป็นรายวิชาที่เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า บูรณาการความรู้ ทักษะและประสบการณ์    
จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความถนัดและความสนใจ ตั้งแต่การเลือกหัวข้อหรือเรื่องที่จะ
ศึกษาค้นคว้า การวางแผน การกำหนดขั้นตอนการดำเนินการ การประเมินผลและการจัดทำรายงาน ซึ่งอาจ
ทำเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการนั้น ๆ โดยการจัดทำโครงการดังกล่าว 
ดำเนินการดังนี้ 



๑๔ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๖.๑ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จัดให้ผู ้เรียนได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สัมพันธ์ หรือ
สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน ในภาคเรียนท่ี ๕ และหรือภาคเรียนท่ี ๖ รวมเวลาไม่น้อยกว่า ๕๔ ช่ัวโมง กำหนดให้
มีค่า ๑ หน่วยกิต ท้ังนี้ โรงเรียนจัดให้มีช่ัวโมงเรียน ๔ ช่ัวโมง ต่อสัปดาห์ กรณีท่ีใช้รายวิชาเดียว 

๖.๒ การตัดสินผลการเรียนและให้ระดับผลการเรียน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับรายวิชาอื่น ๆ ตามท่ี
หลักสูตรกำหนด 

๗. การศึกษาและดูกิจการนอกสถานที่ 

นักเรียนช่างฝีมือทหารทุกช้ันปีท่ีเรียนจะออกไปศึกษาดูงานนอกสถานท่ี โดยในช้ันปีท่ี ๓ จะออกไป
ศึกษาและดูกิจการนอกสถานท่ี ภายในพื้นท่ีประเทศไทย เป็นเวลา ๕ – ๑๐ วัน ตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

๘. การศึกษาระบบทวิภาคี  

เป็นรูปแบบการศึกษาที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงร่วมกันระหว่าง  โรงเรียนช่างฝีมือทหารกับสถาน
ประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐ โดยผู้เรียนใช้เวลาเรียนส่วนหนึ่งในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร และ
เรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานรัฐ  โดยนำรายวิชาทวิภาคีในกลุ่มทักษะ
วิชาชีพเฉพาะ และหรือกลุ่มวิชาชีพเลือก ไปกำหนดรายละเอียดของรายวิชา จัดแผนการฝึกอาชีพ การวัดและ
ประเมินผลในแต่ละรายวิชา 

๙. การเข้าเรียน 

ผู้เข้าเรียนต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ท่ีกำหนด 

๑๐. การประเมินผลการเรียน 

เน้นการประเมินสภาพจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วยการจัด
การศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างฝีมือทหาร      
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ท่ีกำหนด 

๑๑. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๑๑.๑  โรงเรียนช่างฝีมือทหารจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์        

ทุกภาคเรียน เพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ระเบียบวินัย การต่อต้าน
ความรุนแรงและสารเสพติด ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์การงาน ปลูกฝังจิตสำนึกและเสริมสร้างการ

เป็นพลเมืองไทยและพลโลก ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น รวมทั้งการ

ทะนุบำรุงขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม โดยการวางแผน ลงมือปฏิบัติ ประเมินผล และปรับปรุง การ

ทำงาน ท้ังนี้สำหรับนักเรียนระบบทวิภาคี ให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีสถานประกอบการจัดขึ้น 



๑๕ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑๑.๒ การประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรว ิชาชีพโรงเร ียน        

ช่างฝีมือทหาร พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีกำหนด 

๑๒. การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๑๒.๑ ประเมินผลผ่านรายวิชาในหมวดวิชาทักษะชีวิต หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ หมวดวิชาเลือกเสรี 
และหมวดวิชาทหาร ตามท่ีกำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาชีพ 

๑๒.๒ ได้จำนวนหน่วยกิตสะสมครบ ตามโครงสร้างหลักสูตร 
๑๒.๓ ได้ค่าระดับคะแนนเฉล่ียสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ และผ่านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ 

๑๒.๔ เข้าเรียนและร่วมทำกิจกรรม ตามท่ีโรงเรียนกำหนด และผ่านการประเมินผลตามหลักสูตร 
๑๒.๕ มีเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ ของเวลาศึกษาท่ีกำหนด 
๑๒.๖ สอบได้ผลการเรียน ผ (ผ่าน) ในรายวิชาท่ีโรงเรียนจัดให้มีการอบรมหรือเรียนเพื่อเสริมความรู้

โดยไม่นับหน่วยกิต (มก.) มารวมเพื่อจบหลักสูตรตามแผนการเรียนของแต่ละสาขาวิชาชีพตามระเบียบ

กองบัญชาการกองทัพไทย ท่ีกำหนด 
๑๒.๗ มีคะแนนความประพฤติ ไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนในปีท่ีสำเร็จ

การศึกษา 

๑๓. การพัฒนารายวิชาในหลักสูตร 

๑๓.๑ หมวดวิชาทักษะชีวิต  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในแต่ละกลุ่ม
วิชาของหมวดวิชาทักษะชีวิต ในลักษณะจำแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ โดยผสมผสาน
เนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาภาษาไทย กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์       
กลุ่มวิชาสังคม กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ในสัดส่วนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรยีนรู้
ของกลุ่มวิชานั้นๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาทักษะชีวิต 

๑๓.๒ หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ  โรงเรียนช่างฝีมือทหารสามารถปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชา    
ในกลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ และหรือพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มทักษะวิชาชีพเลือกได้ โดยพิจารณาจาก
จุดประสงค์สาขาวิชา และมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ สาขาวิชา ตลอดจนความต้องการของหน่วยงานและ
สถานประกอบการ หรือยุทธศาสตร์ของกองทัพ ในการแข่งขันของประเทศ และความมั่นคงของชาติ  

๑๓.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  โรงเรียนช่างฝีมือทหารสามารถพัฒนารายวิชาเพิ่มเติมได้ตามความ
ต้องการของหน่วยงาน และสถานประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น หรือยุทธศาสตร์ของกองทัพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ความมั่นคงของชาติ และหรือเพื่อการศึกษาต่อ 
 ท้ังนี้ การกำหนดรหัสวิชา จำนวนหน่วยกิตและจำนวนช่ัวโมงให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
 
 



๑๖ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑๔. การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงหลักสูตร 

๑๔.๑ การพัฒนาหลักสูตร หรือการปรับปรุงสาระสำคัญของหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ให้ผู ้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย มีอำนาจในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือรายวิชาบางรายวิชา 
ได้ตามความเหมาะสม โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหาร  

๑๔.๒ การอนุมัติหลักสูตร และการประกาศใช้หลักสูตร ให้เป็นไปตามประกาศและคำส่ังกองบัญชาการ
กองทัพไทย 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้กำหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรทุกสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย 

๔ ด้านดังนี้ 

๑. ด้านคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 

๒. ด้านการบริหารหลักสูตร 

๓. ด้านทรัพยากรการจัดการอาชีวศึกษา 

๔. ด้านความต้องการกำลังคนของหน่วยงานและตลาดแรงงาน 

โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดให้มีการตรวจ

ประเมินเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนช่างฝีมือทหาร อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย

ทุก ๕ ปี และจัดให้มีการตรวจประเมินมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน จาก

คณะกรรมการตรวจประเมินของโรงเรียน คณะกรรมการตรวจประเมินจากกองทัพ ทุกสิ้นปีการศึกษา และ

ตรวจประเมินภายนอกสถานศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กร

มหาชน) ทุก ๓ – ๕ ปี 

  ๑.๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร พุทธศักราช ๒๕๖๐ แบ่งการศึกษาออกเปน็ 
๔ สาขางาน ได้แก่ 
 ๑. สาขางานเคร่ืองมือกล 

มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร สามารถปฏิบัติงานในกลุ่มงานด้านอุตสาหกรรมการผลิต 

เครื ่องมือกล แม่พิมพ์โลหะแม่พิมพ์พลาสติก วิ เคราะห์แบบงาน เทคนิคการสร้างและซ่อมแม่พิมพ์โลหะ         

ขึ ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล เขียนโปรแกรมซีเอ็นซีตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูง 

ปรับปรุงทดสอบสมบัติโลหะตรวจสอบ วางแผนการซ่อมบำรุงเครื ่องมือกล สร้างและผลิต ผลิตชิ้นส่วน

เครื่องมือกลด้วยเครื่องมือกลและเครื่องมือกลซีเอ็นซี  ออกแบบและติดต้ังนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 

 

 



๑๗ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 ๒. สาขางานเทคนิคยานยนต์ 

มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร สามารถปฏิบัติงานด้านยานยนต์ในการทดสอบสมบัติของ

น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุหล่อลื่นและของไหล  ทดสอบการทำงานของระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ประยุกต์     

ใช้หลักการทางเทอร์โมไดนามิกส์กับเครื่องยนต์สันดาปภายใน  ระบบปรับอากาศรถยนต์  การบริการ ระบบ

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมยานยนต์  การบริการเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ การบริการเครื่องยนต์แก๊ส

โซลีนและเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์  การบริการงานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์  การบริการ

เครื่องยนต์และยานยนต์สายพาน 

 ๓. สาขางานไฟฟ้าควบคุม 
มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร สามารถปฏิบัติงานด้านงานไฟฟ้าควบคุม วิเคราะห์

ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้า ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า 

การควบคุมและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้า การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอุตสาหกรรม การเขียนคำส่ังและ

โปรแกรมควบคุมในงานอุตสาหกรรม ออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟ้า ออกแบบ ควบคุมและทดสอบเครื่องกล

ไฟฟ้า ติดตั ้งและบำรุงรักษาเครื ่องทำความเย็นและปรับอากาศออกแบบและควบคุมด้วยไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมและบำรุงรักษาระบบควบคุมเครือข่าย 

 ๔. สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนช่างฝีมือทหาร สามารถปฏิบัติงานด้านงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพ ออกแบบ วิเคราะห์ ติดต้ังและ

บำรุงรักษา อุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ติดตั้งและควบคุมระบบอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม บำรุงรักษา

ระบบอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



๑๘ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

ส่วนที่ ๒  
ติดตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปีการศึกษา ๒๕๖๓ การดำเนินงานในปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 

ด้านที่ ๑ ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑ ความรู้ 
๑. ควรมีการเพิ่มเติมหัวข้อการประเมินคุณลักษณะทางทหารให้สอดคล้อง
กับค่านิยมหลักกองบัญชาการกองทัพไทย (PLCT) ในความเป็นทหารอาชีพ 
(Professionalism) ความจงรักภักดี (Loyalty) ความกล้าหาญ (Courage) 
และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๒. ควรมีการขออนุมัติเกณฑ์ผ่านมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
สูงขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษา 

กำลังดำเนินการ 
(ปรับเกณฑ์ VQ ร้อยละ ๗๕) 

๓. ควรมีการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบอยู่เสมอ ทั้งทางด้านมาตรฐาน
วิชาการ และมาตรฐานทางวิชาชีพ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

กำลังดำเนินการ 

๔. ควรพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับทักษะที่ใช้ในการทดสอบ
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ ๑ 

กำลังดำเนินการ 

๕. ควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม นชท. ชั้นปีที่ ๓  ในการทดสอบ
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ ๑ 

กำลังดำเนินการ 

๖. ควรสนับสนุนให้ นชท. ชั ้นปีท่ี ๓ เข้ารับการทดสอบมาตราฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติระดับ ๑ ทุกคน 

กำลังดำเนินการ 

๗. ควรนำผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางทหาร มาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ การทดสอบฝีมือแรงงาน ระดับ ๑ มาทำการวิเคราะห์
ทักษะและความรู้ที ่ นชท. ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้ นชท. เป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาที ่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของผู ้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ทุกคน 

กำลังดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้  
๑. เพิ่มมาตรการในการติดตามการตอบกลับข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของผู้สำเร็จการศึกษา นชท. ภาคสมทบ ท่ีทำงานกับหน่วยงานเอกชน หรือ
หน่วยงานอื่นท่ีมิใช่หน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหม 

ดำเนินการเรียบร้อย 

 



๑๙ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
ด้านที่ ๑ ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ (ต่อ) 
๒. ควรปรับหัวข้อการประเมินผลความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ให้สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น 
- ทักษะชีวิต เช่น มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง 
รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรมมีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบหน้าที่ พัฒนา
อาชีพ และหมั่นหาความรู้รอบด้าน 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๓. ควรแบ่งการสำรวจการประเมินผลความพึงพอใจด้านคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ออกเป็น ภาคปกติ และภาคสมทบ เพื ่อนำข้อมูลที ่ได้จากการ
เปรียบเทียบมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๔. ควรมีการแยกหัวข้อของสมรรถนะหลักออกจากหัวข้อของสมรรถนะท่ัวไป
ให้ชัดเจน 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๕. ควรปรับหัวข้อการประเมินผลความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไปให้สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น การใช้
การประเมิน 3R 8C  
- สมรรถนะหลัก: 3R ประกอบด้วย  
Reading-อ ่านออก , (W)Riting-เข ียนได้ , (A)Rithmatic- ม ีท ักษะในการ
คำนวณ 
- สมรรถนะท่ัวไป: 8C ประกอบด้วย  
1. Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์   
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 
2. Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
3. Collaboration Teamwork and Leadership: ความร่วมมือ การทำงาน
เป็นทีม และภาวะผู้นำ 
4.  Communication Information and Media Literacy: ท ักษะในการ
ส่ือสาร และการรู้เท่าทันส่ือ 
5 .  Cross-cultural Understanding: ความ เข ้ า ใจความแตกต ่ า งทา ง
วัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
6. Computing and ICT Literacy: ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
7. Career and Learning Skills: ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
8. Compassion: มีคุณธรรม 

ดำเนินการเรียบร้อย 



๒๐ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
ด้านที่ ๑ ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ 
๖. ควรเร่งดำเนินการฝึกสอนทักษะที่ถูกกำหนดไว้ในการประเมินผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี ่ย เช่น สามารถถอด 
ตรวจสอบและประกอบชิ้นส่วนได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่ออาชีพได้ สามารถอ่านและเขียนแบบ กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานได้ และ
อื่น ๆ เป็นต้น 

กำลังดำเนินการ 

๗. ควรมีการสำรวจเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการไม่ผ่านการประเมินความพึง
พอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพในสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ช่างเช่ือม
โลหะแผ่น ช่างยานยนต์ และช่างไฟฟ้า 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๘. ควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาดา้น 
ผลความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากหน่วยผู้ใช้มาทำการวิเคราะห์และ
สรุปผลเป็นคุณลักษณะที ่ผ ่านเกณฑ์และยังไม่ผ ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยเฉพาะด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ดำเนินการเรียบร้อย 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๑. ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ควรมีการพิจารณาปรับเกณฑ์ผ่านทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายให้สูงขึ้น 

ดำเนินการเรียบร้อย 
ดึงข้อ ๗ ครั้ง 
ลุกนั่ง ๖๒ ครั้ง 
ดันพื้น ๕๒ ครั้ง 
วิ่ง (๒ ก.ม.) ๘.๒๐ นาที 

๒. ควรปรับปรุงเกณฑ์คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์นักเรียน
ช่างฝีมือทหารให้มีความทันสมัยมากขึ้น 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๓. ควรมีการพัฒนารูปแบบการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม และการคิด
คะแนนอย่างเป็นระบบ เช่น การคิดคะแนนเฉลี่ย  คะแนนสูงสุด คะแนน
ต่ำสุด ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
รายงานผลการประเมิน 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๔. ควรมีการนำผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม ไปใช้ในการพัฒนา 
นชท. พร้อมกับรายงานผลการพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

ดำเนินการเรียบร้อย 

 
 



๒๑ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
ด้านที่ ๑ ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 
๕. ควรกำกับให้ นชท. ทุกคนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
เช่น การเขียนเรียงความ การชมภาพยนตร์หรือสารคดีประวัติศาสตร์ และ
การทำกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริ 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๖. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของ นชท. เช่น 
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คะแนนความประพฤติ คะแนนการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย คะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และการเข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชน เป็นต้น 

กำลังดำเนินการ 

๗. ควรมีการกำกับให้ นชท. ช้ันปีสุดท้ายทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมใน
การบริการสังคม ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

ดำเนินการเรียบร้อย 

ด้านที่ ๒ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๑ หลักสูตรอาชีวศึกษา 
๑. ควรสนับสนุนครู-อาจารย์ มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนารายวิชา
หรือกลุ่มวิชาอย่างต่อเนื่องในทุกจุดประสงค์รายวิชา 

กำลังดำเนินการ 

๒. ควรมีการสำรวจความต้องการในการพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรฐานสมรรถนะท่ีจะนำมาปรับใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กำลังดำเนินการ 

๓. ควรมีการทำบันทึกการสำรวจความต้องการในการพัฒนารายวิชา เพื่อให้
สะดวกต่อครู-อาจารย์ ในการตรวจสอบว่ารายวิชาใด หรือ จุดประสงค์ใดใน
บทเรียนท่ียังไม่ได้รับการสำรวจความต้องการในการพัฒนารายวิชา 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๔. ควรมีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เช่น การพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับ
เนื ้อหาการทดสอบมาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติระดับท่ี ๑ และการทดสอบภาษาอังกฤษ ECL 

กำลังดำเนินการ 

๕. ควรมีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ (3R8C) ท่ีถูกกำหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

 



๒๒ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๑ หลักสูตรอาชีวศึกษา (ต่อ) 
๖. ควรสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาสื่อการสอนครบทุกแผนกวิชา 
โดยมีการเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ นชท. ใน
การเข้าถึงสื ่อการสอนได้ทุกเวลา อีกทั้งเป็นการเพื ่อเผยแพร่ความร ู ้แก่
บุคคลภายนอก 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๗. รร.ชท. ควรปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์เพื่อจัดการ
เรียนการสอน พร้อมแหล่งสืบค้นข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ นชท. ได้
ค้นคว้าเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๘. ควรนำผลจากการวิเคราะห์ข้อสอบไปปรับปรุงแก้ไขรายวิชาหรือกลุ่มวิชา
ท่ีพัฒนา เช่น การเพิ่มเติมเนื้อหาและทักษะท่ีจำเป็นในการสอบเพื่อให้ นชท. 
มีผลการประเมินดีข้ึน 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๙. ควรมีการพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จ
การศึกษอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ เช่น การพัฒนารายวิชาให้สอดคล้องกับ
เนื้อหาการทดสอบมาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และสมรถนะวิชาชีพ
ท่ีได้มีการกำหนดไว้ในหลักสูตร 

กำลังดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๒ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
๑. รร.ชท. ควรสนับสนุนให้ครูผู้สอนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) 
หรือ การเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อออนไลน์ (MOOCs) มากขึ้น เพื่อ
ชดเชยการอบรมหรือสัมมนาหลักสูตรต่างๆ ถูกยกเลิกไปเน ื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๒. ควรมีการสร้างฐานข้อมูลรายบุคคลของครูผู ้สอนและบุคคลาการทาง
การศึกษาเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว เช่น คุณวุฒิและหลักสูตรที่ได้รับการ
อบรมเพิ่มเติมให้เป็นระบบ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดสรรครูในการสอน
รายวิชาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 

กำลังดำเนินการ 

๓. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอกมากข้ึนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการประกาศเกียรติคุณ 

กำลังดำเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
ด้านที่ ๒ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๒ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (ต่อ) 
๔. ควรมีการกำหนดรายละเอียดในการนิเทศแผนการสอนและนิเทศการสอน
ถึงวิธ ีการที ่ครูอาจารย์จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู ้เร ียนเป็นสำคัญ 
นอกจากนี้ควรมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายซึ่ง รร.ชท. 
มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค   ติดเช้ือทางเดินหายใจไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

กำลังดำเนินการ 

๕. ควรเตรียมการปรับปรุงแผนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอน Active 
Learning ในทุกรายวิชา เพื่อตอบสนองหลักสูตรฐานสมรรถนะ ที่จะทำการ
จัดการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

กำลังดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษา  
๑. ควรสนับสนุนให้ม ีการทำความสะอาดอาคาร สถานที ่  ห ้องเร ียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน เพิ่มมากขึ้น เช่น การฉีดพ่นแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่า
เชื้อ การทำความสะอาดลิฟต์โดยสาร ราวบันได ลูกบิดประตู เพื่อเป็นการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๒. ควรกำหนดเวลาในการขนย้ายขยะโดยลิฟต์โดยสาร และทำความสะอาด
ลิฟต์โดยสารทุกครั้งที่มีการขนย้ายขยะเพื่อเป็นการกำกับดูแลการใช้อาคาร
ให้มีสุขอนามัยท่ีดี 

กำลังดำเนินการ 

๓. ผชก.ฯ ควรติดตั ้งระบบดูดอากาศห้องเชื ่อมพิเศษ เพื ่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการเรียนการสอน 

กำลังดำเนินการ 

๔. ผชย.ฯ ควรทาสีพื้นที่ห้องปฏิบัติการณ์ยานยนต์ ชั้น ๑ เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๕. ผฟอ.ฯ ควรติดต้ังตู้ควบคุมไฟฟ้าใหม่ในอาคาร ทดแทนของเก่า เนื่องจาก
ใช้งานมายาวนานและไม่ปลอดภัย 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๖. ควรจัดให้มีแผนการปรนนิบัติบำรุงรักษาครุภัณฑ์และดำเนินการให้แล้ว
เสร็จในทุกปีการศึกษาเพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพ และรักษาครุภัณฑ์ให้
พร้อมใช้ในทุกสาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๗. รร.ชท. ควรมีการจัดหาวัสดุฝึกศึกษาให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน กำลังดำเนินการ 
๘. ผชก.ฯ ควรซ่อมเครื่องตัดไฮดรอลิกส์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดำเนินการเรียบร้อย 

 
 



๒๔ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
ด้านที่ ๒ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษา(ต่อ)  
๙. ผชย.ฯ ควรจัดซื้อเครื ่องวิเคราะห์เครื่องยนต์ และเครื่องทดสอบหัวฉีด
เพื่อให้ทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๑๐. ผฟอ.ฯ ควรจัดซื้อชุดทดลองการทำงานของแสงสว่าง และชุดมิเตอร์
ขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๑๑. ควรมีการกำกับและตรวจสอบผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทุกคน ให้มีการ
ดำเนินการตามแผนการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ 

ดำเนินการเรียบร้อย 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๒.๔ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  
๑. ควรส่งเสริม นชท. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคปกติเข้ารับการฝึกงาน ณ หน่วยท่ีจะทำ
การบรรจุเข้ารับราชการเมื่อจบการศึกษา 
๒. ความขอร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถาน
ประกอบการ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการบริจาค วัสดุอุปกรณ์ หรือ ครุภัณฑ์ 
ที่ยังไม่มีหรือไม่เพียงพอ เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน การ
จัดการศึกษา 

ดำเนินการเรียบร้อย 
 
ดำเนินการเรียบร้อย 

๒. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการและ โรงงาน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ   เพื่อให้เป็นเป็นการสนับสนุนให้ นชท. ชั้นปีที่ ๓ ได้เข้า
รับการฝึกงาน 

ดำเนินการเรียบร้อย 

ด้านที่ ๓ ด้านคุณภาพสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๓.๑ ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
๑. ควรเพิ่มการจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ ให้กับ นชท.ทุกช้ันปี ดำเนินการเรียบร้อย 
๒. ควรเพิ่มการจัดแหล่งเรียนรู้ครอบคลุมแนวคิดสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑    
ซึ่งประกอบด้วย ทักษะพื้นฐานท่ีจำเป็นต่อผู้เรียนทุกคน มีดังนี้ สามารถอ่าน 
สามารถเขียนได้ และ มีทักษะในการคำนวณ และทักษะอื่นๆ ท่ีจำเป็น 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๓. ควรจัดกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้ในรูปแบบชมรม หรือการบรรยายพิเศษ
เพิ่มมากขึ้นและสอดคล้องกับนโยบาย ผบ.สปท. ในการรับมือกับสถานการณ์
โลกที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน ความผันผวน (VUCA world) และการ
เปล่ียนแปลงด้านนวัตกรรมอย่างพลิกผัน (Disruptive innovation) 

กำลังดำเนินการ 

 
 
 
 



๒๕ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน 
ด้านที่ ๓ ด้านคุณภาพสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๓.๑ ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (ต่อ) 
๔. ควรกำกับให้ครูจัดการนิเทศการฝึกงานอย่างเป็นระบบ เช่น มีกำหนด
หัวข้อในการนิเทศ เกณฑ์การให้คะแนน และแจ้งผลการนิเทศให้แก่ นชท. 
ระหว่างการฝึกงาน เพื่อ นชท. จะได้นำข้อมูลมาปรับปรุงสมรรถนะของตน
ก่อนกิจกรรมการฝึกงานเสร็จส้ิน 

กำลังดำเนินการ 

๕. ควรเพิ่มหัวข้อ การวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน หรือ การวิเคราะห์ผลการ
ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพทางทหาร ในการรายงานผลกิจกรรม เพื่อนำ
ผลท่ีได้ไปใช้ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๖. ควรปรับการรับเชิญเป็นครูพิเศษ วิทยากร ในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น 
เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ 

กำลังดำเนินการ 

๗. ควรมีการกำกับดูแลให้ นชท. ทุกคนร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการ 
วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 

กำลังดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

 

๑. ควรสนับสนุนให้มีการต่อยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในเชิงพาณิชย์ 
เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพแต่ใช้ต้นทุนการผลิตต่ำ 

กำลังดำเนินการ 

๒. ควรจัดให้ม ีเวทีในการนำเสนอก่อนการทำว ิจ ัย หร ือสร ้างผลงาน
ส่ิงประดิษฐ์ เพื่อให้คณะกรรมการหรือผู้เช่ียวชาญได้แนะนำก่อนดำเนินการ 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๓. ส่งเสริมให้ครูในทุกสาขาวิชาชีพและครูทหารทุกคนทำวิจัยในช้ันเรียนหรือ
สร้างนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพ 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๔. ควรนำผลในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ มาดำเนินการ
สร้างนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ดำเนินการเรียบร้อย 

๕. ควรมีการติดตามผลการใช้งานนวัตกรรมสิ ่งประดิษฐ์ที ่ เผยแพร่สู่
สาธารณชนเพื่อนำข้อคิดเห็นต่างๆ มาปรับปรุงการสร้างสรรนวัตกรรมให้มี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ดำเนินการเรียบร้อย 
 

 
 

 
 



๒๖ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

ส่วนที่ ๓ 
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีของสถานศึกษา 

 

ด้านที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑ ความรู้ 
๑.๑.๑ สถานศึกษามีการกำหนดลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ เช่น 
คุณลักษณะทางทหาร มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาการ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น มีการ
กำหนดเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพฯ และรูปแบบการประเมิน อย่างชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. ได้มีการกำหนดลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาท่ี
พึงประสงค์ โดยมีท้ังหมด ๔ ด้าน คือ คุณลักษณะทางทหาร มาตรฐานวิชาชีพ มาตรฐานวิชาการ และความรู้
ด้านภาษาอังกฤษ โดยแต่ละด้านมีการตั้งเกณฑ์ผ่าน และ รูปแบบการประเมิน ดังนี้ 

๑.คุณลักษณะทางทหาร  

มีรูปแบบการประเมินด้าน ทฤษฎี ๑๕๐ คะแนน และการปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน โดยมีการตั้งเกณฑ์
ผ่านไว้ที่ ร้อยละ ๘๐ จะทำการทดสอบวันท่ี ๒ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ 

๒.มาตรฐานวิชาชีพ  

มีรูปแบบการประเมินด้านทฤษฎี ๑๐๐ คะแนน และการปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน โดยมีการตั้งเกณฑ์ผ่าน
ไว้ที่ ร้อยละ ๗๕ จะทำการทดสอบวันท่ี ๒ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๖๐๐-๑๘๐๐ 

๓.มาตรฐานวิชาการ  

มีรูปแบบการประเมินด้านทฤษฎี ๑๐๐ คะแนน โดยมีการตั้งเกณฑ์ผ่านไว้ที่ ร้อยละ ๗๐ จะทำการ
ทดสอบวันท่ี ๒ มี.ค.๖๕ เวลา ๐๘๐๐-๑๖๐๐ 

๔.ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  

มีรูปแบบการประเมิน ด้านทฤษฎี ๑๐๐ คะแนน โดยมีการต้ังเกณฑ์ผ่านไว้ที่ ร้อยละ ๔๐ คะแนนขึ้นไป 
เพิ่มขึ ้นจากการทดสอบรอบแรก จำนวนร้อยละ ๒๐ (ทดสอบ ๒ ครั้ง) จะทำการทดสอบวันที่ ๓ พ.ย.๖๔   
 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

 



๒๗ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการกำหนดลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ในด้านทั้งมาตรฐาน
วิชาชีพ มาตรฐานวิชาการ ความรู้ภาษาอังกฤษ และคุณลักษณะทางทหาร เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มี
คุณลักษณะตรงตามอัตลักษณ์ของ รร.ชท. ในการเป็นผู้มี “ฝีมือดี มีวินัย” 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรเพิ่มคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาด้านความรู้ทางเทคโนโลยีและดิจิตอล เพื่อสนับสนุน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

เอกสารแนบ 

คุณลักษณะทาง
ทหาร 

๑. หนังสือขออนุมัติ หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ที่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ 
๒๓๕/๖๕ ลง ๒๕ ก.พ.๖๕ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการทบทวนวิชาทหาร และทดสอบ
มาตรฐานวิชาทหาร (MQ) ระดับ ปวช.  
๒. หนังสือ กรม นร.ฯ ท่ี กห ๐๓๑๗.๓/๐๓๙ ลง ๒๕ ก.พ.๖๕ 
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการทบทวนวิชาทหาร และทดสอบมาตรฐานวิชาทหาร (MQ) 
ระดับ ปวช.  

มาตรฐานวิชาชีพ ๑. หนังสือขออนุม ัต ิ ต ่อ บก.รร.ชท.(ยก)เลขร ับ ๑๓๑๗/๖๔ ลง ๙ ธ.ค.๖๔           
เรื่อง ขออนุมัติเกณฑ์มาตราฐานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือ กฝศ.ฯ ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒/๘๒๗ ลง ๙ ธ.ค.๖๔ เรื ่อง ขออนุมัติเกณฑ์
มาตราฐานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

มาตรฐานวิชาการ ๑. หนังสือขออนุม ัต ิ ต ่อ บก.รร.ชท.(ยก)เลขร ับ ๑๓๑๗/๖๔ ลง ๙ ธ.ค.๖ ๔           
เรื่อง ขออนุมัติเกณฑ์มาตราฐานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือ กฝศ.ฯ ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒/๘๒๗ ลง ๙ ธ.ค.๖๔ เรื ่อง ขออนุมัติเกณฑ์
มาตราฐานผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ECL 

๑. หนังสือขออนุมัติ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก)เลขรับ ๑๐๐๗/๖๔ ลง ๒๖ ต.ค.๖๔         
เรื่อง ขออนุมัติปรับเกณฑ์การพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา (ECL)  

ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ECL 

๒. หนังสือ กฝศ.ฯ ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒/๖๖๐  ลง ๑๔ ต.ค.๖๔ เรื่อง ขออนุมัติปรับ
เกณฑ์การพัฒนาผู้สำเร็จการศึกษา (ECL) 

 

 



๒๘ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑.๑.๒ สถานศึกษามีการระบุวิธีพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ (๑) 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม นชท. ช้ันปีท่ี ๓ ในการเข้ารับการ
ทดสอบมาตรฐานของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ ซึ่งประกอบไปด้วย 

(๑) การฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กับ นชท. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคปกติและสมทบ 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบคุณลักษณะทางทหาร (MQ) ในวันท่ี ๑-๒๐ มี.ค.๖๕  

(๒) การฝึกภาคสนาม นชท. ชั้นปีที่ ๓ ภาคปกติ ณ ร.๒ พัน.๓ รอ.จว.ป.จ. ในวันที่ ๑๓-๑๙ ก.พ.๖๕   
ในการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า ท่าอาวุธ การฝึกแถวชิด ลักษณะของผู้นำ ความแข็งแรงและระเบียบวินัย           
มีจิตสำนึกในความเป็นทหาร การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสามารถปฏิบัติการฝึกในสนามได้อย่างถูกต้อง 

(๓) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ นชท. มีการใช้งานแอปพลิเคชั่น ECL รวมท้ัง
เวปไซต์ของทาง สภท.สปท. และการทบทวนในคาบเรียนภาษาอังกฤษก่อนเข้ารับการทดสอบ ๒ สัปดาห์     
โดยครูอาจารย์ ผวฐ.กฝศ.รร.ชท. 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม นชท. ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานของผู้สำเร็จ
การศึกษาท่ีพึงประสงค์ทุกด้านตามท่ีได้กำหนด 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรเพิ่มระยะเวลาในการทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อม นชท. ก่อนเข้ารับการทดสอบมาตรฐานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

เอกสารแนบ 

คุณลักษณะทาง
ทหาร 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ที ่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๑๕๑/๖๕             
ลง ๑๐ ก.พ.๖๕ เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มพูนความรู้ให้กับ นชท. ช้ันปีท่ี ๓  
๒. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ที ่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๓๕๒/๖๕             
ลง ๑๘ มี.ค.๖๕ เรื่อง รายงานผลการฝึกภาคสนาม นชท. ช้ันปีท่ี ๓ รุ่นท่ี ๖๐ 

มาตรฐานวิชาชีพ - 

มาตรฐานวิชาการ - 

 



๒๙ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

เอกสารแนบ (ต่อ) 

ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ECL 

๑. หนังสือบก.รร.ชท ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก)เลขรับ ๑๑๐๙/๖๔ ลง ๒๖ ต.ค.๖๔ 
เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ นชท.  

๑.๑.๓ สถานศึกษามีการทดสอบมาตรฐานของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ (๑)   
มีการรายงานผล และวิเคราะห์ผลการทดสอบ 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบมาตรฐานของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ให้กับ 
นชท. ระดับภาคปกติและภาคสมทบ ชั้นปีที ่ ๓ ในวันที่ ๒ มี.ค.๖๕ และ ๓ พ.ย.๖๔ ซึ่งในปีการศึกษา 
๒๕๖๔  มี นชท. ภาคปกติเข้ารับการทดสอบ ๓๐๒ คน และ นชท. ภาคสมทบเข้ารับการทดสอบ ๒๘๓ คน 

๑) คุณลักษณะทางทหาร 

ภาคปกติ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๓๐๒ คน ผ่านการทดสอบ ๓๐๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ คะแนนเฉล่ีย

ร้อยละ ๘๖.๐๒ 
ภาคสมทบ 

มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๒๘๓ คน ผ่านการทดสอบ ๒๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๓.๔๑ 

๒) มาตรฐานวิชาชีพ 

• ช่างกลโรงงาน 
ภาคปกติ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๒๕ คน ผ่านการทดสอบ ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๗๗.๑๒ 
ภาคสมทบ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๓๓ คน ผ่านการทดสอบ ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๗๗.๗๔ 

• ช่างเชื่อมโลหะ 
ภาคปกติ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๒๕ คน ผ่านการทดสอบ ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๗.๖๒ 
ภาคสมทบ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๓๑ คน ผ่านการทดสอบ ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๑.๔๔ 

• ช่างซ่อมบำรุงเคร่ืองจักรกล 
ภาคปกติ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๒๒ คน ผ่านการทดสอบ ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๐.๕๙ 
ภาคสมทบ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๓๔ คน ผ่านการทดสอบ ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๗๙.๖๐ 



๓๐ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

• ช่างยานยนต์ 
ภาคปกติ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๗๗ คน ผ่านการทดสอบ ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๑.๐๔ 
ภาคสมทบ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๗๒ คน ผ่านการทดสอบ ๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๐.๓๖ 

• ช่างไฟฟ้า 
ภาคปกติ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๓๗ คน ผ่านการทดสอบ ๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๑.๒๐ 
ภาคสมทบ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๓๙ คน ผ่านการทดสอบ ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๑.๓๑ 

• ช่างอิเล็คทรอนิกส์ 
ภาคปกติ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๑๑๖ คน ผ่านการทดสอบ ๑๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๑.๗๙ 
ภาคสมทบ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๗๕ คน ผ่านการทดสอบ ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๑.๘๑ 

๓) มาตรฐานวิชาการ 

ภาคปกติ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๓๐๒ คน ผ่านการทดสอบ ๓๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๔.๔๒ 

ภาคสมทบ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๒๘๓ คน ผ่านการทดสอบ ๒๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๗๘.๖๓ 

รวม 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๕๘๕ คน ผ่านการทดสอบ ๕๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คะแนนเฉล่ีย ๘๑.๖๓ 

๔) ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ECL 

ภาคปกติ 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๓๐๒ คน ผ่านการทดสอบ ๑๙๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๐ คะแนน

เฉล่ีย ๔๗.๒๐ 
ภาคสมทบ 

มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๒๘๓ คน ผ่านการทดสอบ ๑๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๓ คะแนน
เฉล่ีย ๔๓.๔๔ 

 
 



๓๑ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

รวม 
มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน ๕๘๕ คน ผ่านการทดสอบ ๓๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๖ คะแนน

เฉล่ีย ๔๓.๔๐ 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม นชท. ในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานของผู้สำเร็จ
การศึกษาท่ีพึงประสงค์ทุกด้านตามท่ีได้กำหนด 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีกรรมการภายนอกร่วมออกข้อสอบมาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาทหาร 

เอกสารแนบ 

คุณลักษณะทาง
ทหาร 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๒๓๕/๖๕              
ลง ๒๕ ก.พ.๖๕ เรื่อง  ขออนุมัติดำเนินการทบทวนวิชาทหาร และทดสอบมาตรฐาน
วิชาทหาร (MQ) ระดับ ปวช. 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๓๘๕/๖๕             
ลง ๒๙ มี.ค.๖๕ เรื่อง ขอรายงานผลการทดสอบมาตรฐานวิชาทหาร (MQ) 

มาตรฐานวิชาชีพ ๑. หนังสือท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก)เลขรับ ๐๙๖/๖๕  ลง ๑๑ ก.พ. ๖๕ เรื่อง ขอ
อนุมัติดำเนินการทดสอบมาตราฐานวิชาการ (M-Test) และ มาตราฐานวิชาชีพ 
(VQ) ระดับ ปวช/ปวส. 
๒. หนังสือท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก)เลขรับ ๓๙๘/๖๕  ลง ๒๙ มี.ค. ๖๕ เรื่อง 
รายงานผลการทดสอบมาตราฐานวิชาชีพ (VQ) 

มาตรฐานวิชาการ ๑. หนังสือท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก)เลขรับ ๐๙๖/๖๕  ลง ๑๑ ก.พ. ๖๕ เรื่อง ขออนุมัติ
ดำเนินการทดสอบมาตราฐานวิชาการ (M-Test) และ มาตราฐานวิชาชีพ (VQ) ระดับ 
ปวช/ปวส. 

ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ ECL 

๑. หนังสือบก.รร.ชท. ท่ี ต่อ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๓๕๗/๖๕ ลง ๒๒ มี.ค.๖๕ 
เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับ 
นชท. 

 
 



๓๒ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑.๑.๔ สถานศึกษานำผลจากการวิเคราะห์ผลการทดสอบมาตรฐานของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ไป
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท.ขาดการวิคราะห์ผลการทดสอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางทหาร มาตรฐาน
วิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และทักษะภาษาอังกฤษ ECL 

สรุปผลการประเมิน  

ไม่ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรวิเคราะห์ผลการทดสอบด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางทหาร มาตรฐานวิชาการ มาตรฐาน
วิชาชีพ และทักษะภาษาอังกฤษ ECL เช่น การวิเคราะห์ผลคะแนนเชิงคุณภาพในเชิง จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค 
และความต้องการการช่วยเหลือในการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา 

๑.๑.๕ สถานศึกษามีการนำเสนอผลการประเมินคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์แก่ผู้ที่
เก่ียวข้อง 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. มีการนำเสนอรูปเล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แก่ต้นสังกัด (สปท.) และได้ทำการนำเสนอผลการประเมิน ฯ ผ่านทางเวปไซต์ 
รร.ชท.สปท. เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานแก่  นชท. ผู้ปกครอง ผู้ประเมินคุณภาพภายนอกและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องรับทราบ 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

เอกสารแนบ 
รายงานผลการประเมินตนเอง รร.ชท. ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ 

 



๓๓ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๑.๑  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

   ✓  มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

   ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ 

๑.๒.๑. สถานศึกษามีการกำหนดหัวข้อในการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาใน
ด้านต่าง ๆ  อย่างชัดเจน เช่น สมรรถนะหลัก สมรรถนะท่ัวไป สมรรถนะวิชาชีพ โดยมีความสอดคล้องกับ
ฐานสมรรถนะวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. มีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อ
ต่าง ๆ ดังนี้ 

หัวข้อในการ
สำรวจ 

รายละเอียดประกอบไปด้วย 

๑. ด้าน
คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 

1. ๑. มีความตรงต่อเวลา 
2. ๒. มีความรับผิดชอบ 
3. ๓. มีสัมมาคารวะ 
4. ๔. มีความซื่อสัตย์ 
5. ๕. แต่งกายสุภาพเหมาะสม 
6. ๖. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน 

๒. สมรรถนะหลัก
และสมรรถนะ
ท่ัวไป  

๑. มีความรู้และทักษะการส่ือสาร 
๒. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. มีการพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน 
๔. สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
๕. มีทักษะในการคิดคำนวณ 
๖. สามารถจัดการและพัฒนาได้ 

๓. สมรรถนะ
วิชาชีพ 
 
 
 
 
 
 
  

ช่่างซ่อมบำรุงเคร่ืองจักรกล 
๑. สามารถวางแผนดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการโดย
คำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักชีวะ
อนามัยและความปลอดภัยได้ 
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพได้ 
๓. สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการได้ 
๔. สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานได้ 
๕. สามารถประกอบทดสอบวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นได้ 
๖. สามารถเช่ือโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นได้ 
๗. สามารถถอด ตรวจสอบ และประกอบช้ินส่วนเครื่องมือกลได้ 
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๘. สามารถวัดและตรวจสอบ ช้ินส่วนด้วยเครื่องมือวัดละเอียดได้ 
๙. สามารถติดต้ัง บำรุงรักษา ตรวจซ่อมวงจรนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้ 
๑๐. สามารถบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรมได้ 
๑๑. สามารถปรับ แปรรูปและขึ้นรูปช้ินงานด้วยเครื่องมือกลได้ 
๑๒. สามารถประกอบติดต้ังและบำรุงรักษาช้ินส่วนเครื่องจักรกล ระบบปั๊มและท่อ 
ระบบทำความเย็นและปรับอากาศในโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
 
ช่างกลโรงงาน 
๑. สามารถวางแผนดำเน ินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการ           
โดยคำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหลักชีวะ
อนามัยและความปลอดภัยได้ 
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพได้ 
๓. สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการได้ 
๔. สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานได้ 
๕. สามารถประกอบทดสอบวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นได้ 
๖. สามารถเช่ือโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นได้ 
๗. สามารถถอด ตรวจสอบ และประกอบช้ินส่วนเครื่องมือกลได้ 
๘. สามารถผลิตช้ินส่วนเครื่องมือกล ปรับ แปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกลได้ 
๙. สามารถเขียนโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐานได้ 
๑๐. สามารถวัดและตรวจสอบช้ินส่วนงานเครื่องกลพร้อมการบำรุงรักษาเครื่องมือกลได้ 
๑๑. สามารถปรับปรุงคุณสมบัติโลหะด้วยความร้อนได้ 
 

ช่างเชื่อมโลหะ  
๑. สามารถวางแผนดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการโดย
คำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์  ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมหลักชีวะ
อนามัยและความปลอดภัยได้ 
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพได้ 
๓. สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการได้ 
๔. สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานได้ 
๕. สามารถประกอบทดสอบวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นได้ 
๖. สามารถเช่ือโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นได้ 
๗. สามารถถอด ตรวจสอบ และประกอบช้ินส่วนเครื่องมือกลได้ 
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๘. สามารถออกแบบ ประมาณราคางานโครงสร้าง งานผลิตภัณฑ์โลหะและโลหะนอก
กลุ่มเหล็กได้ 
๙. มีความรู้ในวัสดุในงานอุตสาหกรรม วัสดุช่างเชื ่อม ทดสอบวัสดุและโลหะวิทยา
เบ้ืองต้น 
๑๐. สามารถเชื่อมแก๊สแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน งานแล่นประสานเหล็กเผ่นท่อเหล็ก
และโลหะผสมได้ 
๑๑. สามารถเช่ือมอาร์กลวดเช่ือมหุ้มฟลักซ์แผ่นเหล็กและท่อเหล็กกล้าคาร์บอนได้ 
๑๒. สามารถเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอน ท่อเหล็กกล้า
คาร์บอนและโลหะนอกกลุ่มเหล็กได้ 
๑๓. สามารถเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุมแผ่นเหล็กกล้าคาร์บอนและท่อเหล็กกล้า
คาร์บอนได้ 
 
 ช่างยานยนต์ 
๑. สามารถบำรุงรักษาเครื่องยนต์แก๊สโซลิน เครื ่องยนต์ดีเซลและถอดประกอบ
เครื่องยนต์แก๊สโซลิน เครื่องยนต์ดีเซลตามคู่มือได้ 
๒. สามารถบำรุงรักษาคลัตซ์ เกียร์ เพลาขับ และถอดประกอบคลัตซ์ เกียร์ เพลาขับ
ตามคู่มือได้ 
 ๓. สามารถบำรุงรักษาระบบรองรับ ระบบบังคับเล้ียว ระบบเบรก และถอดประกอบ
ระบบรองรับ ระบบบังคับเล้ียว ระบบเบรกตามคู่มือได้ 
 ๔. สามารถบำรุงรักษาและถอดประกอบแบตเตอร์รี่ ระบบสตาร์ท ระบบประจุไฟฟ้า 
ระบบแสงสว่าง ระบบไฟเตือน ไฟสัญญาณได้ 
 ๕. สามารถซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลินและเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลินตามคู่มือได้ 
 ๖. สามารถซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลและเครื่องยนต์เล็กดีเซลตามคู่มือได้ 
 ๗. สามารถบำรุงรักษารถจักรยานยนต์และถอดประกอบรถจักรยานยนต์ ตามคู่มือได้ 
 ๘. สามารถบำรุงรักษาและถอดประกอบระบบปรับอากาศรถยนต์ ระบบฉีดเช้ือเพลิง
อิเล็กทรอนิกส์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมรถยนต์ การปรับแต่งเครื่องยนต์ ระบบ
แก๊สรถยนต์ได้ 
 ๙. สามารถอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิค งานทางด้านเครื่องกล การคำนวณทางด้าน
กลศาสตร์เครื่องกล การวัดละเอียด คุณสมบัติของวัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นใน
รถยนต์ พลังงานทดแทน กระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ได้ 
 ๑๐. สามารถดำเนินงานจัดการศูนย์บริการรถยนต์ บริหารงานด้านการบริการยานยนต์ 
การขับขี่ปลอดภัย งานตรวจสภาพรถยนต์ งานปรนนิบัติบำรุงรถยนต์ งานตัวถังและ   
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สีรถยนต์ งานซ่อมชิ้นส่วนพลาสติก และไฟเบอร์กลาส งานตกแต่งประดับยนต์และ
เทคโนโลยียานยนต์ได้ 
 
ช่างไฟฟ้ากำลัง 
 ๑. สามารถวางแผนดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการโดย
คำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หลักชีวะ
อนามัยและความปลอดภัยได้ 
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพได้ 
๓. สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการได้ 
๔. สามารถอ่านแบบ เขียนแบบ กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานได้ 
๕. สามารถประกอบทดสอบวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้นได้ 
๖. สามารถเช่ือโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่นได้ 
๗. สามารถถอด ตรวจสอบ และประกอบช้ินส่วนเครื่องมือกลได้ 
๘. สามารถบริการงานไฟฟ้าตามกฎและมาตรฐานทางไฟฟ้าได้ 
๙. สามารถตรวจสอบและทดสอบวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับได้ 
๑๐. สามารถตรวจสอบคุณสมบัติอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
๑๑. สามารถอ่านแบบ เขียนแบบไฟฟ้า และประมาณราคาได้ 
๑๒. สามารถติดต้ังและทดสอบระบบไฟฟ้าในอาคารและนอกอาคารได้ 
๑๓. สามารถซ่อมบำรุงรักษาและทดสอบเครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรงได้ 
๑๔. สามารถซ่อมบำร ุงร ักษาและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าและมอเตอร ์ไฟฟ้ า
กระแสสลับได้ 
๑๕. สามารถควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าระบบนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ได้ 
๑๖. สามารถควบคุมระบบไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
๑๗. สามารถติดต้ังตรวจซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศได้ 
 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
๑. สามารถวางแผนดำเนินงานจัดการงานอาชีพตามหลักการ กระบวนการ โดย
คำนึงถึงการบริหารงานคุณภาพการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม หลักชีวอนามัย
และความปลอดภัยได้ 
๒. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพได้ 
๓. สามารถปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักการและกระบวนการได้ 
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๔. สามารถอ่านแบบ เขียนแบบในงานอิเล็กทรอนิกส์ งานระบบเสียงงานระบบภาพ 
งานระบบส่ือสาร การประเมินราคาและการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ 
๕. สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาหาสาเหตุและวิธีแก้ไข รวมทั้งคิดแยกแยะประเด็น
ปัญหาในทางวิชาชีพได้ 
๖. สามารถประกอบ ติดตั้งและทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
งานระบบเสียง งานระบบภาพ งานระบบสื่อสารและงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
ด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
๗. สามารถซ่อมบำร ุงร ักษาเคร ื ่องรับ เคร ื ่องส่งว ิทยุ ระบบเสียง ระบบภาพ 
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และงานอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมได้ 

๔. ด้าน
คุณลักษณะ 
ทางทหาร 

๑. มีระเบียบวินัยในการทำงาน 
๒. มีความเป็นผู้นำ 
๓. มีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้บังคับบัญชา 
๔. ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
๕. ลักษณะท่าทางทหาร 

๕. ทักษะท่ีจำเป็น
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑. ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา 
๒. ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
๓. ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ 
๔. ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
๕. ทักษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันส่ือ 
๖. ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๗. ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ 
๘. ความมีเมตตากรุณา 

 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการกำหนดหัวข้อในการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาอย่าง
ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

 



๓๙ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

เอกสารแนบ 
แบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา 

๑.๒.๒ สถานศึกษามีการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นรายบุคคลและไดรั้บ
ข้อมูลตอบกลับไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ในแต่ละจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคสมทบ 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. มีการแจกจ่ายแบบสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาแก่หน่วย
ท่ีรับบรรจุและหน่วยงานเอกชน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

นชท. ภาค จำนวนแบบสำรวจที่
แจกจ่าย 

จำนวนแบบสำรวจที่ได้รับ 
การตอบกลับ 

คิดเป็นร้อยละ 

ปกติ รุ่น ๕๙ ๓๑๕ ๒๖๒ ๘๓.๒๗ 

สมทบ รุ่น  ๒๘ ๕๒ ๔๓ ๘๒.๗๐ 

รวม ๓๖๗ ๓๐๕ ๘๓.๑๑  

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการกำหนดหัวข้อในการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาอย่าง
ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

เอกสารแนบ 
หนังสือที่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๔๔๑/๖๕  ลง ๗ เม.ย.๖๕ เรื่อง รายงานผลกิจกรรมสำรวจความพึง
พอใจของหน่วยผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  
 



๔๐ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑.๒.๓ สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไปเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ต้ังแต่ร้อยละ ๘๐  ขึ้นไป ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ 

ผลการดำเนินงาน จากการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาพบว่า หน่วยผู้ใช้มีความพึง
พอใจด้านสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไป ดังนี้ 
 

เกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 

สมรรถนะหลัก ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ๘๖.๘๐ 

สมรรถนะท่ัวไปเฉล่ีย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ ๘๙.๐๒ 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

นชท. ผู้สำเร็จการศึกษาส่วนมากเป็นผู้มีสมรรถนะหลักและสมรรถนะท่ัวไปอยู่ในระดับดีมาก กล่าวคือ 
มีคะแนนเฉล่ีย ๓.๕๑ - ๕.๐๐ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ข้ึนไป 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

เอกสารแนบ 
หนังสือท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๔๔๑/๖๕  ลง ๗ เม.ย.๖๕ เรื่อง รายงานผลกิจกรรมสำรวจความพึง
พอใจของหน่วยผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  

๑.๒.๔ สถานศึกษามีจำนวนข้อมูลตอบกลับที่มีผลการประเมินความพึงพอใจ ด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉลี่ย 
๓.๕๑ - ๕.๐๐ ต้ังแต่ ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของจำนวนข้อมูลตอบกลับ  

ผลการดำเนินงาน จากการสำรวจความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาพบว่า หน่วยผู้ใช้มีความพึง
พอใจด้านด้านสมรรถนะวิชาชีพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 



๔๑ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

เกณฑ์ วิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ ผ่าน ไม่ผ่าน 

๓.๕๑ - ๕.๐๐ ช่างกลโรงงาน 
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
ช่างเช่ือมโลหะ 
ช่างยานยนต์ 
ช่างไฟฟ้า 

๘๑.๙๕ 
๘๔.๙๑ 
๘๗.๘๘ 
๗๑.๐๐ 
๙๖.๖๖ 
๗๕.๑๒ 

/ 
/ 
/ 

 
/ 

 
 

/ 
 

/ 

สรุปผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรเร่งดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาผลความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
วิชาชีพช่างเช่ือมโลหะและช่างไฟฟ้า เช่น การพัฒนาเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยผู้ใช้ 

เอกสารแนบ 

หนังสือที่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๔๔๑/๖๕  ลง ๗ เม.ย.๖๕ เรื่อง รายงานผลกิจกรรมสำรวจความพึง
พอใจของหน่วยผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑.๒.๕ สถานศึกษามีการวิเคราะห์ ประเมินข้อมูลจากผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อ
ผู้บริหารและผู้เก่ียวข้อง รวมทั้งการนำไปปรับปรุงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลการสำรวจ 

หัวข้อในการสำรวจ ผลการวิเคราะห์ 

๑. สมรรถนะหลัก ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

๒. สมรรถนะท่ัวไป ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

๓. สมรรถนะวิชาชีพ • ช่างกลโรงงาน 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

• ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

• ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

• ช่างเช่ือมโลหะ 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ต้องแก้ไขปรับปรุงในหัวข้อต่อไปนี้ 
๑. การปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพตามหลักและกระบวนการ 
๒. การประกอบทดสอบวงจรอุปกรณ์ไฟฟ้าและ 
๓. การถอดตรวจสอบและประกอบช้ืนส่วนเครื่องยนต์ 
๔. การปรับแปรรูปและขึ้นรูปงานด้วยเครื่องมือกล 

• ช่างยานยนต์ 
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

• ช่างไฟฟ้า 
ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ ต้องแก้ไขปรับปรุงในหัวข้อต่อไปนี้ 
๑. การอ่านแบบ เขียนแบบเทคนิคและเลือกใช้วัสดุอุตสาหกรรม 
๒. การเช่ือมโลหะและประกอบข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น
เบ้ืองต้น 
๓. การถอด ตรวจสอบและประกอบช้ินส่วนเครื่องยนต์ 
๔. การปรับแปรรูปและขึ้นช้ินรูปงานด้วยเครื่องมือกล 

๔. ทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ 

 



๔๓ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการวิเคราะห์ ประเมินข้อมูลจากผลการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรนำผลจากการวิเคราะห์มาปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ไม่ผ่านเกณฑ์สมรรถนะวิชาชีพช่างเช่ือมโลหะและช่างไฟฟ้า  

เอกสารแนบ 

หนังสือที่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๔๔๑/๖๕   ลง ๗ เม.ย.๖๕ เรื ่อง รายงานผลกิจกรรมสำรวจความ        
พึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษา  
 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๑.๒  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

   ✓  มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

   ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 



๔๔ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

ประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

๑.๓.๑ สถานศึกษามีการกำหนดลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื่น เช่น สมรรถนะ
ร่างกาย ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม  มีการกำหนดหัวข้อการประเมิน เกณฑ์ผ่าน และรูปแบบการ
ประเมิน อย่างเปน็ระบบ 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. มีการกำหนดลักษณะของผู ้สำเร็จการศึกษาคุณลักษณะที ่พึงประสงค์อื่น 
นอกเหนือจากข้อ ๑.๑ คือ 
ด้านสมรรถนะร่างกาย ด้านความประพฤติ และ ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
ด้านสมรรถนะร่างกาย นชท. ช้ันปีท่ี ๓ จะต้องเป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ โดยผ่านการประเมิน
การปฏิบัติ ๔ สถานี 

๑. ดึงข้อ ผ่าน ๗ ครั้ง 
๒. ลุกนั่ง ผ่าน ๖๒ ครั้ง 
๓. ดันพื้น ผ่าน ๕๒ ครั้ง 
๔. วิ่ง (๒ กม.) ผ่าน ๘.๒๐ นาที 

ด้านความประพฤติ นชท. ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี โดยมีคะแนนความประพฤติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
อ้างอิงตามระเบียบคะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์ นชท. พ.ศ.๒๕๐๙ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม นชท. ต้องเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม โดยผ่านการทดสอบภาคทฤษฏี (ปรนัย) ๕๐ 
คะแนน และภาคปฏิบัติ (สมุดบันทึกความดี) ๕๐ คะแนน   

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการกำหนดลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์อื ่น เช่น สมรรถนะ
ร่างกาย ความประพฤติ คุณธรรมจริยธรรม มีการกำหนดหัวข้อการประเมิน เกณฑ์ผ่าน และรูปแบบการ
ประเมิน อย่างเป็นระบบ 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรเพิ่มรายละเอียดคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาด้านทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เพื่อเป็น
การเตรียม นชท. ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ท้ังด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และมีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม 

เอกสารแนบ 
หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๐๔๗/๖๕ ลง ๑๓ ม.ค.๖๕ เรื่อง ขออนุมัติ
กำหนดคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ทางทหาร นชท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ข้อ ๑.๒) 



๔๕ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๑.๓.๒ สถานศึกษาจัดการทดสอบคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ตามที่กำหนดในข้อ (๑) 
เช่น การทดสอบสมรรถนะร่างกาย ความประพฤติ คุณธรรม-จริยธรรม นชท. ชั้นปีสุดท้าย โดยมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์การทดสอบที่ต้ังไว้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. มีรายละเอียดในการจัดการทดสอบด้านสมรรถนะร่างกาย ด้านความประพฤติ และ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
ด้านสมรรถนะร่างกาย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มากขึ้น ณ ห้วง
เวลาที่ทำการทดสอบฯ รร.ชท. จึงทำการงดการทดสอบสมรรถนะร่างกาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตาม
มาตรการ DMHTT หรือแนวทางปฎิบัติท่ีกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 DMHTT ย่อมาจาก Distancing (อยู่ห่างไว้) Mask wearing (ใส่มาส์กกัน) Hand 
washing (หมั่นล้างมือ) Testing (ตรวจให้ไว) ThaiChana (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ) 
ด้านความประพฤติ จากรายงานผลคะแนนความประพฤติของ นชท.ช้ันปีท่ี ๓ พบว่า 

- นชท. ภาคปกติ   จำนวน ๓๐๒ นาย  มีคะแนนความประพฤติมากกว่า ๘๐ คะแนน จำนวน ๓๐๒ นาย 
- นชท. ภาคสมทบ จำนวน ๒๘๓ นาย มีคะแนนความประพฤติมากกว่า ๘๐ คะแนน จำนวน ๒๘๓ นาย 

สรุปผลคะแนนความประพฤติของ นชท.ช้ันปีท่ี ๓ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม จากรายงานผลคะแนนการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมของ นชท.ช้ันปีท่ี ๓ พบว่า 

- นชท. ภาคปกติ  จำนวน ๓๐๒ นาย ผ่านการประเมิน จำนวน ๓๐๒ นาย โดยมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ ๘๔.๙๓ คะแนน 

- นชท. ภาคสมทบ   จำนวน ๒๘๓ นาย ผ่านการประเมิน จำนวน ๒๘๓ นาย โดยมีคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ ๘๔.๑๕ คะแนน 
สรุปผลคะแนนการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมของ นชท.ช้ันปีท่ี ๓ ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ 

สรุปผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรทยอยทดสอบด้านสมรรถนะร่างกายในห้วงเวลาต่างกันและแบ่งผู้เข้ารับการทดสอบเป็นกลุ่มย่อย 
เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการ DMHTT (D) Distancing  

 

 



๔๖ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

เอกสารแนบ 

หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๔๙๙/๖๕ ลง ๒๗ เม.ย.๖๕ เรื่อง รายงานผล
การทดสอบคุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค์ทางทหาร นชท. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑.๓.๓ สถานศึกษาจัดให้ นชท. ทุกคนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบำรุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และกำกับดูแลให้ นชท. ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. มีการจัดให้ นชท. ทุกคนเข้าร่วมการจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ
ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. การศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ทางทหารและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ อนุสรณ์สถาน
แห่งชาติและศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง (ศปร.) เข้าร่วมโดย นชท. 
ช้ันปีท่ี ๑ ภาคปกติและภาคสมทบ เมื่อวันท่ี ๒๖-๒๗ มี.ค.๖๕ 

๒. กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสววรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายและบทเพลงเพื่อน้อมรำลึก แก่ นชท. ช้ันปีท่ี ๑ - ๓ 
เมื่อวันท่ี ๑๓ ต.ค.๖๔ 

๓. กิจกรรมพิธีไหว้ครู เข้าร่วมโดย ผู้แทน นชท. ช้ันปีท่ี ๑ - ๓ เมื่อวันท่ี ๙ ธ.ค.๖๔ 
๔. กิจกรรมสวมแหวนรุ่น เข้าร่วมโดย นชท. ช้ันปีท่ี ๑ ภาคปกติและภาคสมทบ เมื่อวันท่ี  ๒๔ มี.ค.๖๕ 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้ นชท. ในการปฏิบัติงานจิตอาสามากขึ้น เช่น การทำร่วมทำความสะอาดชุมชน          
ท่ี นชท. พักอาศัย วัด และโรงพยาบาล 

เอกสารแนบ 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๓๕๓/๖๕ ลง ๑๘ มี.ค.๖๕ เรื่อง รายงานผล
การศึกษาประวัติศาสตร์ทางทหาร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 



๔๗ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๒. หนังสือ บก.รร.ชท.(กิจการพลเรือน) ท่ี ต่อ กห ๐๓๑๗.๗.๑(กร.)/๑๕๗ ลง ๑๙ ต.ค.๖๕ เรื่อง ขอรายงานจัด
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสววรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช    
บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๔ 
๓. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ที่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๐๑๔/๖๕ ลง ๖ ม.ค.๖๕ เรื่อง รายงานผล
กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๔. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๓๗๖/๖๕ ลง ๒๒ มี.ค.๖๕  เรื่อง ขออนุมัติ
ดำเนินกิจกรรมสวมแหวนรุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑.๓.๔ สถานศึกษาจัดให้ นชท. ทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมในการบริการวิชาชีพ วิชาการ เพื่อทำ
ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคม 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. มีการจัดให้ นชท. เข้าร่วมกิจกรรมในการบริการวิชาชีพ วิชาการ เพื่อทำประโยชน์
ให้แก่ชุมชนและสังคม ดังนี้ 

 ๑. ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ แจกเจลแอลกอฮอลล์ บริการซ่อมบำรุง
เครื่องยนต์เบื้องต้น และแจกน้ำดื่ม เมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ ธ.ค.๖๕  โดยมี นชท.ชั้นปีที่ ๑- ๓ ภาคปกติและภาค
สมทบ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ช้ันปีละ ๑๐๐ นาย รวมทั้งส้ิน ๓๐๐ นาย 

๒. ฝึกทักษะวิชาชีพให้กับ นชท. โดย ผชก.ฯ ได้ดำเนินการซ่อมมุ้งลวด , ผฟอ. ฯ ได้ดำเนินการ
ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า และ ผชย.ฯ ได้ดำเนินการบริการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ภายใน รร.ชท.สปท.  ระหว่าง
วันท่ี ๒๘-๓๐ ธ.ค.๖๔ โดยมี นชท.ช้ันปีท่ี ๑- ๓ ภาคปกติและภาคสมทบ เข้าร่วมกิจกรรมฯ ช้ันปีละ ๖๐ นาย      
รวมทั้งส้ิน ๑๘๐ นาย 

๓. ตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ๒๕๖๕ แจกเจลแอลกอฮอลล์ บริการซ่อมบำรุง
เครื่องยนต์เบื้องต้น และแจกน้ำดื่ม เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๕ โดยมี นชท.ชั้นปีที่ ๑- ๓ ภาคปกติและภาคสมทบ 
เข้าร่วมกิจกรรมฯ ช้ันปีละ ๑๐ นาย รวมทั้งส้ิน ๓๐ นาย 

๔. นำเสนอกิจกรรมวันวิชาการ โดยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน และนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ โดยครู อาจารย์ ของ รร.ชท. และนชท. ชั ้นปีที ่ ๓ รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ เมื ่อวันท่ี         
๒๘ มี.ค.๖๕ โดยมีครู - อาจารย์ นชท. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคปกติจำนวน ๓๐๓ นาย และภาคสมทบ ๒๘๓ นาย และ
บุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรม 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

 



๔๘ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้ นชท. ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในการบริการวิชาชีพ วิชาการ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่
ชุมชนและสังคม ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ เช่น การทำเวปไซต์ และคลิปวิดิโอประชาสัมพันธ์ความรู้
วิธีการตรวจสอบเครื่องยนต์เบื้องต้น การรักษาซ่อมแซมสภาพมุ้งลวด การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า และการ
ประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

เอกสารแนบ 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท. (กร.) ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๑(กร.)/๑๙๘ ลง ๑๕ ธ.ค.๖๓  เรื ่องขออนุมัติให้
ดำเนินการกิจกรรม การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ กห.๐๓๑๗.๗.๑(กร.)/๐๕๗ ลง ๒๗ ส.ค. ๖๔   เรื ่องรายงานผลการจัดกิจกรรม      
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๔ 
๓. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ กห.๐๓๑๗.๗.๑(กร.)/๑๐๙ ลง ๑๓ ธ.ค. ๖๔  เรื่อง ตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นท่ี
สัญจร เพื่อสนับสนุนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
๔. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี กห.๐๓๑๗.๗.๑(ยก.)/๑๐๕ ลง ๑ ก.พ. ๖๕  เรื่องขอรายงานผลดำเนินการฝึกทักษะ
วิชาชีพ นชท. 
๕. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ กห.๐๓๑๗.๗.๑(กร.)/๐๓๕ ลง ๒๑ มี.ค.๖๕   เรื่อง ขออนุมัติหลักการตั้งจุดบริการ
ประชาชนในพื้นท่ีสัญจร เพื่อสนับสนุนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
๖. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี กห.๐๓๑๗.๗.๑(ยก.)/๓๗๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๕   เรื่อง ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมวันวิชาการ 

๑.๓.๕ สถานศึกษามีการวิเคราะห์ ประเมินข้อมูลจากผลการทดสอบ รวมทั้งการนำไปปรับปรุงการ
ดำเนินงานที่สอดคล้องกับผลการสำรวจ 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. ขาดการวิคราะห์ผลการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม 

สรุปผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรวิเคราะห์ผลการทดสอบด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางทหาร มาตรฐานวิชาการ มาตรฐาน
วิชาชีพ และคุณลักษณะที ่พึงประสงค์อื ่น ๆ เช่น สมรรถภาพร่างกาย  และคุณธรรม จริยธรรม เช่น            
การวิเคราะห์ผลคะแนนเชิงคุณภาพในเชิง จุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค และความต้องการการช่วยเหลือในการ
พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา 



๔๙ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๑.๓  

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

   ✓ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช ้

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมินด้านที่ ๑ คุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

ประเด็นการ
ประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ดำเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

๑.๑ ความรู้ 

  

(๕) ดีมาก มีผลตามข้อ ๑ – ๕ 

(๔) ดี มีผลตามข้อ ๑ – ๔ 

(๓) พอใช้ มีผลตามข้อ ๑ – ๓ 

(๒) ต้องปรับปรุง มีผลตามข้อ ๑ – ๒ 

(๑) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตามข้อ ๑ 

มีผลตาม
ข้อ 

๑,๒,๓,๕ 

๔ ดี 

๑.๒ ทักษะและการ
ประยุกต์ใช้ 

  

(๕) ดีมาก มีผลตามข้อ ๑ – ๕ 

(๔) ดี มีผลตามข้อ ๑ – ๔ 

(๓) พอใช้ มีผลตามข้อ ๑ – ๓ 

(๒) ต้องปรับปรุง มีผลตามข้อ ๑ – ๒ 

(๑) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตามข้อ ๑ 

  

มีผลตาม
ข้อ 

๑,๒,๓,๕ 

๔ ดี 

๑.๓ คุณธรรม 
จริยธรรม และ
คุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ 

  

(๕) ดีมาก มีผลตามข้อ ๑ – ๕ 

(๔) ดี มีผลตามข้อ ๑ – ๔ 

(๓) พอใช้ มีผลตามข้อ ๑ – ๓ 

(๒) ต้องปรับปรุง มีผลตามข้อ ๑ – ๒ 

(๑) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตามข้อ ๑ 

มีผลตาม
ข้อ 

๑,๓,๔  

๓ พอใช้ 

สรุปผลการประเมิน ด้านที่ ๑ (ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ + ๑.๒ + ๑.๓ ÷ ๓) 

หมายเหตุ: คะแนน ๔.๕๑- ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 

             คะแนน ๓.๕๑- ๔.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

             คะแนน ๒.๕๑- ๓.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 

             คะแนน ๑.๕๑- ๒.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

             คะแนน ๑.๐๐- ๑.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน 

๓.๖ ดี 



๕๑ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปจุดที่ควรพัฒนาด้านที่ ๑ 

๑. ควรเพิ่มคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาด้านความรู้ทางเทคโนโลยีและดิจิตอล เพื่อสนับสนุน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและ
นวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒. ควรเพิ่มระยะเวลาในการทบทวนเพื่อเตรียมความพร้อม นชท. ก่อนเข้ารับการทดสอบมาตรฐาน
ของผู้สำเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

๓. ควรมีกรรมการภายนอกร่วมออกข้อสอบมาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐานวิชาทหาร 

๔. ควรเร่งดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาผลความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้สำเร็จ
การศึกษาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะและช่างไฟฟ้า เช่น การพัฒนาเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หน่วยผู้ใช้ 

๕. ควรเพิ่มรายละเอียดคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาด้านทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑      
เพื่อเป็นการเตรียม นชท. ให้เป็นผู้ท่ีมีความรู้ท้ังด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ และมีทักษะในการดำรงชีวิตในสังคม 

๖. ควรทยอยทดสอบด้านสมรรถนะร่างกายในห้วงเวลาต่างกันและแบ่งผู้เข้ารับการทดสอบเป็นกลุ่ม
ย่อย เพื่อเป็นการดำเนินการตามมาตรการ DMHTT (D) Distancing  

๗. ควรส่งเสริมให้ นชท. ในการปฏิบัติงานจิตอาสามากขึ้น เช่น การทำร่วมทำความสะอาดชุมชน     
ท่ี นชท. พักอาศัย วัด และโรงพยาบาล 

๘. ควรส่งเสริมให้ นชท. ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในการบริการวิชาชีพ วิชาการ เพื่อทำประโยชน์ให้แก่
ชุมชนและสังคม ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ เช่น การทำเวปไซต์ และคลิปวิดิโอประชาสัมพันธ์ความรู้
วิธีการตรวจสอบเครื่องยนต์เบื้องต้น การรักษาซ่อมแซมสภาพมุ้งลวด การดูแลรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า และการ
ประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๒ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

ด้านที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑ หลักสูตรอาชีวศึกษา 

๒.๑.๑ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครู ศึกษา สำรวจ ข้อมูล  สำรวจความต้องการในการ
พัฒนารายวิชาหรือกลุ่มวิชา สอดคล้องกับฐานสมรรถนะวิชาชีพ โดยมีการกำหนดหลักการและเหตุผลใน
การสำรวจอย่างชัดเจน 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. มีการสำรวจความต้องการในการพัฒนารายวิชาผ่านกระบวนการร่างหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ รร.ชท. พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านแบบสอบถาม โดยมีหน่วยตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งส้ิน 
๘๒ หน่วย ประกอบด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ๙ หน่วย กองบัญชาการกองทัพไทย ๑ หน่วย 
กองทัพบก ๕๘ หน่วย กองทัพอากาศ ๘ หน่วย กองทัพเรือ ๓ หน่วย และสถานประกอบการ ๒ แห่ง ผู้ให้
ข้อมูลส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน อย่างไรก็ตาม รร.ชท. ยังขาดการสำรวจความต้องการในการพัฒนา
รายวิชาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและผลสำรวจความ    
พึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพของ นชท. ผู้สำเร็จการศึกษา 

สรุปผลการประเมิน 

 

ไม่ผ่าน 

จุดแข็ง 

 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

 

๑.ควรเพิ่มเติมการสำรวจความต้องการในการพัฒนารายวิชาจากครูผู้สอน 
๒.การสำรวจความต้องการในการพัฒนารายวิชาที่สอดคล้องกับเนื้อหาในการเข้ารับการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และผลสำรวจความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพของ นชท. ผู ้สำเร็จ
การศึกษา 

 

เอกสารแนบ 

 

สรุปผลการสอบถามคุณลักษณะและสมรรถนะนักเรียนช่างฝีมือทหาร  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รร.ชท. ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕  
 
 
 
 



๕๓ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๒.๑.๒ สถานศึกษากำกับดูแลให้ครูพัฒนารายวิชา โดยมีการแสดงรายละเอียดเนื้อหาที่ได้รับการพัฒนา
ตามที่ได้เสนอความต้องการตามข้อ (๑) 
ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. มีการพัฒนารายวิชาทุกแผนกวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน เช่น  

• แผนกช่างกลโรงงาน มีการพัฒนารายวิชาเขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยเพิ่มเนื้อหา  Solid 
works Inspection  เช่น การเขียนแบบภาพประกอบ ซึ่งสอดคล้องกับฐานสมรรถนะหัวข้อทักษะการ
ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

• แผนกช่างยานยนต์ มีการพัฒนารายวิชางานปรับอากาศรถยนต์เพิ่ม โดยเนื้อหาเรื่องเครื่องปรับอากาศ
แบบอัตโนมัติ เช่น สวิตช์ควบคุมความเร็วรอบของพัดลม สวิตช์ควบคุมระยะเวลาการทำงานของ 
Compressor สวิตช์ควบคุมช่องอากาศในห้องโดยสาร สวิตช์ควบคุมการไหลของอากาศในห้อง
โดยสาร สวิตช์ควบคุมการไล่ฝ้าของกระจกรถยนต์ สวิตช์ควบคุมระบบปรับอากาศอัตโนมัติ และ
สวิตช์หยุดการทำงานของระบบปรับอากาศรถยนต์ ซึ่งสอดคล้องกับฐานสมรรถนะหัวข้อซ่อมและ
บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์  

• แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มีการพัฒนารายวิชาวิชาเครื่องทำความเย็น เพิ่มเติมเนื้อหาเรื่อง
เครื ่องปรับอากาศระบบ Inverter  ซึ ่งสอดคล้องกับฐานสมรรถนะหัวข้อติดตั้ง ตรวจซ่อมและ
บำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  

• แผนกวิชาพื้นฐาน มีการพัฒนารายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน โดยเพิ่มเนื้อหาเรื่องอักษรควบกล้ำแท้และ
ไม่แท้ เช่น เพิ่มใบความรู้ เรื่อง อักษรควบกล้ำแท้และไม่แท้ ซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะแกนกลางใน
หัวข้อปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเอกสารหรืองานสารบรรณได้  

• แผนกวิชาทหาร มีการพัฒนารายวิชาทหาร ๑ - ๑๐ โดยการนำคู่มือการฝึก ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่า
มือเปล่า โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษา
พระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาปรับใช้ในการฝึก ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์หัวข้อการมี
ลักษณะทหาร  

สรุปผลการประเมิน  

ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรนำข้อมูลที่ได้รับจากการแจกแบบสอบถามฯ มาพัฒนารายวิชาให้ครบทุกวิชาที่บรรจุอยู่ใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รร.ชท. ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 



๕๔ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

เอกสารแนบ 
๑. สรุปผลการสอบถามคุณลักษณะและสมรรถนะนักเรียนช่างฝีมือทหาร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
รร.ชท. ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕  
๒. หนังสือ ผชก.กฝศ.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒(ผชก.)/๑๘๖ ลง ๓ ธ.ค.๖๔ เรื ่อง รายงานผลการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓. หนังสือ ผชย.กฝศ.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒(ผชย.)/๒๓๖ ลง ๗ ธ.ค.๖๔ เรื่อง รายงานผลการกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
๔. หนังสือ ผชย.กฝศ.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒(ผฟอ.)/๒๐๓ ลง ๒๕ พ.ย.๖๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
๕. หนังสือ ผวฐ.กฝศ.รร.ชท. ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๔(ผวฐ.)/๑๑๒ ลง ๒๓ พ.ย.๖๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
๖. หนังสือ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๕๓๓/๖๕ ลง ๒ ธ.ค.๖๕ เรื่อง รายงานผลกิจกรรมพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาทหาร 

๒.๑.๓ สถานศึกษาส่งเสริมมีการจัดหา/ผลิตสื่อการสอน เพือ่สนับสนุนรายวิชาที่ได้รับการพัฒนา 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. มีการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบคลิปวิดิโอผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ 
Facebook เพื่อให้ นชท. ได้เข้ามาศึกษาด้วยตนเองในเวลาท่ีสะดวก นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปล่ียนความรู้
กับบุคคลภายนอกท่ีมีความสนใจศึกษาหาความรู้ด้านช่างทางช่องทางออนไลน์ โดยมีตัวอย่างส่ือการสอน ดังนี้ 
YouTube ช่อง MTTS the Next Gen 

• สาธิตการต้ังเครื่องขัดช้ินงานทดลอง   

• เทคนิคการเรียงท่อแอร์ให้ถูกวิธี  
YouTube ช่อง Chomnarin ของแผนกวิชาพืน้ฐาน 

• เรื่องการเขียนอธิบาย 

• สมการเชิงเส้น ๒ ตัวแปร 
นอกจากนี้ ในปีการศึกษา ๒๔๖๔ รร.ชท. ยังมีการจัดหาส่ือการสอนในรูปแบบห้องปฏิบัติการ เช่น  

การติดตั ้งห้องเร ียนSmart Classroom ซึ ่งเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหม       
ไทย-ออสเตรเลีย ในการติดตั ้ง Smart Interactive TV และอุปกรณ์ที ่ใช้ในห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ไมโครโฟนไร้สาย ลำโพง เครื่องเสียง Projector และ Conference Camera เป็นต้น 
การพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบหัวฉีดเชื้อเพลิงแก๊สโซลีน โดยมีการจัดซื้อเครื่องทดสอบหัวฉีดเชื้อเพลิง
แก๊สโซลีน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ นชท. ในการศึกษารายวิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 
การพัฒนาห้องปฏิบัติการไฟฟ้ารถยนต์ เพื่อให้มีจำนวนอุปกรณ์ภายในห้องปฏิบัติการไฟฟ้ารถยนต์เพยีงพอ
ในการปฏิบัติงานของ นชท. ช้ันปีท่ี ๒ เช่นการจัดซื้อสายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์  และหัวแร้ง เป็นต้น 



๕๕ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

 

จัดหาหรือผลิตส่ือการสอนรายวิชาทหาร 

 

เอกสารแนบ 

 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๑๒๙๐/๖๔ ลง ๒ ธ.ค.๖๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการกิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการทดสอบหัวฉีดเช้ือเพลิงแก๊สโซลีน 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๑๑๗๗/๖๔ ลง ๑๐ พ.ย.๖๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนา
ห้องปฏิบัติการไฟฟ้ารถยนต์ 
๓. YouTube ช่อง MTTS The Next Gen https://www.youtube.com/watch?v=m-YmNoWRNm4 
๔. YouTube ช่อง Chomnarin https://www.youtube.com/watch?v=3nvInrjtXts 
 

๒.๑.๔ สถานศึกษามีการจัดทำคลังแบบประเมิน (คลังข้อสอบ) ของแต่ละรายวิชาในทุกสาขาอาชีพที่
จัดการเรียนการสอนโดยออกข้อสอบอ้างอิงจากทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s taxonomy) 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. มีการจัดทำคลังแบบประเมินทุกสาขาอาชีพที่จัดการเรียน
การสอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m-YmNoWRNm4
https://www.youtube.com/watch?v=3nvInrjtXts


๕๖ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

แผนก วิชาที่จัดทำคลังแบบ
ประเมิน 

วัด
ความจำ 
(ข้อ) 

วัดความ
เข้าใจ 
(ข้อ) 

วัดการ
ประยุกต์ใช้
(ข้อ)  

วัดการ
วิเคราะห์ 
(ข้อ) 

วัดการ
ประยุกต์ใช ้ 
(ข้อ)  

ช่างเครื่องมือกล การบำรุงรักษา ๑๐ ๘ ๒ ๔ ๑ 

ช่างยานยนต์ งานเครื่องยนต์
เบ้ืองต้น 

๘ ๑๖ ๖ - - 

ช่างไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 

งานไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองต้น 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

วิชาพื้นฐาน ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ทดสอบความสามารถ
ทางภาษา 

๒๓ ๑๘ ๘ ๖ ๕ 

วิชาทหาร วิชาทหาร ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐ - 

 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

๑. ควรดำเนินการจัดทำคลังแบบทดสอบในภาคปฏิบัติ 
๒. ควรดำเนินการจัดทำคลังแบบประเมินอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

 

เอกสารแนบ 

หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๕๓๖/๖๕ ลง  ๒ พ.ค..๖๕ เรื่อง ขอรายงานผล
การจัดทำคลังแบบประเมิน (คลังข้อสอบ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 



๕๗ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๒.๑.๕ สถานศึกษามีรายวิชาหรือกลุ่มวิชาที่พัฒนา ครบทุกรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ไม่เกิน ๓ ปี 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. จัดให้มีการพัฒนารายวิชา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนกช่างกลโรงงาน    มีการพัฒนารายวิชาจำนวน ๗๗  วิชา  

แผนกช่างยานยนต์    มีการพัฒนารายวิชาจำนวน ๒๒  วิชา 

แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  มีการพัฒนารายวิชาจำนวน ๕๒  วิชา 

แผนกวิชาพื้นฐาน   มีการพัฒนารายวิชาจำนวน ๑๗  วิชา 

แผนกวิชาทหาร    มีการพัฒนารายวิชาจำนวน ๑๐  วิชา  
 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 
- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

ควรพัฒนารายอ้างอิงจากฐานสมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะแกนกลาง และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ทางทหารท่ีได้มีการกำหนดไว้ 
 

เอกสารแนบ 
๑. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ ต่อ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๕๓๓/๖๕ ลง   ๒ พ.ค.๖๕ เรื่อง รายงานผลกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาทหาร 
๒. หนังสือ ผชก.กฝศ.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒(ผชก.)/๑๘๖ ลง ๓ ธ.ค.๖๔ เรื ่อง รายงานผลการพัฒนา
รายวิชาหรือกลุ่มวิชา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓. หนังสือ ผชย.กฝศ.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒(ผชย.)/๒๓๖ ลง ๗ ธ.ค.๖๔ เรื่อง รายงานผลการกิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
๔. หนังสือ ผชย.กฝศ.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒(ผฟอ.)/๒๐๓ ลง ๒๕ พ.ย.๖๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนิน
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
๕. หนังสือ ผวฐ.กฝศ.รร.ชท. ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๔(ผวฐ.)/๑๑๒ ลง ๒๓ พ.ย.๖๔ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
 
 
 



๕๘ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๒.๑ 

 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

   ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

   ✓  มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

   ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
  ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒ การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 

๒.๒.๑ สถานศึกษามีการสร้างฐานข้อมูลครูรายบุคคลเพื่อจัดเก็บ ข้อมูลวุฒิการศึกษา รายวิชาที่สอน 
หลักสูตรและการอบรมเพิ่มเติม รางวัลและการประกาศเกียรติคุณ และการเข้าร่วมกิจกรรมบริการชุมชน
และสังคม เป็นต้น 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร .ชท. อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสร้างฐานข้อมูลครู
รายบุคคล เพื่อเป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาอำนวยความสะดวกการจัดเก็บข้อมูลให้ง่ายต่อ
การใช้งานและตรวจสอบ โดยโปรแกรมมีชื ่อว่า “โปรแกรมระบบบริหารจัดการงานกำลังพล รร.ชท.”            
มีข้ันตอนการจัดทำ ดังนี้ 

๑. ออกแบบโปรแกรมระบบจัดเก็บข้อมูลกำลังพล 
๒. ดำเนินการเขียนโปรแกรมงานกำลังพลแบบเว็ปแอปพลิเคชัน 
๓. ดำเนินการทดสอบโปรแกรม 
๔. ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 
๕. จัดทำคู่มืิอการใช้งาน (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) 
๖. กำหนดให้กำลังพลป้อนข้อมูลและแนะนำการใช้งาน  (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) 
๗. แนะนำโปรแกรมให้ผู้บริหารเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ (อยู่ระหว่างดำเนินงาน) 



๕๙ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 
รร.ชท. มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ของ รร.ชท. และหน่วยงานต้นสังกัดในการเป็น SMART MTTS- (T) Technology for Tomorrow 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
-  

เอกสารแนบ 
ภาพหน้าจอโปรแกรมระบบบริหารจัดการงานกำลังพล รร.ชท. 

 
 

 



๖๐ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๒.๒.๒ สถานศึกษามีการกำกับให้ครูเน้นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning และจัดให้
มีการนิเทศแผนการสอน และนเิทศการสอน 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. จัดให้มีการนิเทศแผนการสอน และนิเทศการสอนในทุกภาคการศึกษาและทุก
สาขาวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน โดยสาขาช่างกลโรงงาน ช่างยานยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และวิชา
พื้นฐาน มีผลการนิเทศแผนการสอนและนิเทศการสอนอยู่ในระดับ ดีมาก และแผนกวิชาทหารมีผลการนิเทศ
แผนการสอน และนิเทศการสอนอยู่ในระดับ ดี 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรนิเทศแผนการสอนและนิเทศการสอนสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning มากขึ้น เช่น การออบแบบแผนการสอนเพื่อเน้นการระดมสมอง เน้นการศึกษาปัญหา/โครงงาน/
กรณีศึกษา เน้นการแสดงบทบาทสมมุติ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดและการสะท้อนความคิด เน้นการต้ัง
คำถาม และเน้นการใช้เกม 
 
เอกสารแนบ 
๑. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๐๗๖/๖๕ ลง ๒๕ ม.ค.๖๕  เรื่อง รายงานผลกิจกรรม
นิเทศแผนการสอน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ีต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๐๗๖/๖๕ ลง ๗ ก.พ.๖๕ เรื่อง รายงานผลกิจกรรมนิเทศ
แผนการสอน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓.หนังสือ ผชก.กฝศ.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒(ผชก.)/๐๖๐  ลง ๑ เม.ย.๖๕ เรื่อง รายงานผลกิจกรรมนิเทศ
การสอน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๔. หนังสือ ผชก.กฝศ.รร.ชท. ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๒(ผชก.)/๐๖๑  ลง ๑ เม.ย.๖๕ เรื่อง รายงานผลกิจกรรมนิเทศ
แผนการสอน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
๕. หนังสือ ผฟอ.กฝศ.รร.ชท ท่ี กห.๐๓๑๗.๗.๒ (ผฟอ) / ๐๖๐ ลง ๔ เม.ย.๖๕ เร่ือง รายงานผลกิจกรรมนิเทศ
การสอน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
๖. หนังสือ ผวฐ.กฝศ.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒(ผวฐ.)/  ลง ๑ เม.ย.๖๕ เรื ่อง รายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรมนิเทศการสอน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๗. หนังสือ ผวฐ.กฝศ.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒(ผวฐ.)/๓๑ ลง ๔ เม.ย.๖๕ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ
กิจกรรมนิเทศแผนการสอน ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 



๖๑ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๘. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ ต่อ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๐๔๘/๖๕ ลง ๑๓ ม.ค.๖๕  เรื่อง รายงานผลกิจกรรม
นิเทศแผนการสอน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๙. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ ต่อ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๒๓๗/๖๕ ลง ๒๔ ก.พ.๖๕  เรื่อง รายงานผลกิจกรรม
นิเทศการสอน ภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๒.๒.๓ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ ครูไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ได้ศึกษา ฝึกอบรม ประชุม
วิชาการ ศึกษาดูงานด้านวิชาการหรือวิชาชีพที่ตรง หรือสัมพันธ์กับรายวิชาที่สอน ไม่น้อยกว่า ๑๐ ชั่วโมง
ต่อปี 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. มีจำนวน ครู-อาจารย์ ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ 
ช่ัวโมงต่อปี ดังนี้ 

• แผนกวิชาทหาร  
ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมงต่อปี จำนวน ๑๑ คน จากจำนวนครู- อาจารย์  ๑๑ คน 

• แผนกวิชาพื้นฐาน 
ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมงต่อปี จำนวน ๕ คน จากจำนวนครู- อาจารย์  ๑๒ คน 

• แผนกวิชาชีพช่างกลโรงงาน 
ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมงต่อปี จำนวน ๓๒ คน จากจำนวนครู- อาจารย์  ๓๒ คน 

• ช่างยานยนต์  
ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมงต่อปี จำนวน ๘ คน จากจำนวนครู- อาจารย์ ๒๑ คน 

• ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า ๑๐ ช่ัวโมงต่อปี จำนวน ๑๐ คน จากจำนวนครู- อาจารย์ ๓๐ คน 

รวมจำนวน ครู-อาจารย์ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินท้ังส้ิน ๖๖ คน จำนวน ๑๐๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๒๖ 
 

สรุปผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน 

จุดแข็ง 
- 
จุดที่ควรพัฒนา 

ควรสนับสนุนให้ครู-อาจารย์เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบ
ออนไลน์มากขึ้น 
 

เอกสารแนบ 
- 



๖๒ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๒.๒.๔ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการประกาศเกียรติ
คุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ จากหน่วยงานภายในหรือ
องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. มีจำนวน ครู-อาจารย์ ท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณจาก
๑) บุคคลดีเด่น สปท. และ นขต.สปท. จำนวน ๓ คน ได้แก่ น.ท. ปรีดี ปุยศิริ จ.ส.อ. ธาดา  โพธาราเจริญ และ
น.ส. ศิริวรรณ  สังข์แก้ว 
๒) ประกวดผลงานองค์ความรู้ และบทความวิชาการ/นวัตกรรม รร.ชท. จำนวน ๑๔ คน 
รวมผู้ท่ีได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่องความรู้ ความสามารถ จำนวน ๑๗ คน  

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 
- 
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

ควรสนับสนุนให้ครู-อาจารย์เข้าแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถวิชาการและวิชาชีพกับหน่วยงาน
ภายนอกมากข้ึน 

เอกสารแนบ 

 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี ต่อ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๒๔๓/๖๕ ลง ๑๔ มี.ค.๖๕  เรื่อง พิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณบุคคลดีเด่น 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี ต่อ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๑๐๐๙/๖๔ ลง ๑๕ ก.ย.๖๔  เรื่อง รายงานผลกิจกรรม
ประกวดผลงานองค์ความรู้ (KM) และบทความวิชาการ/นวัตกรรมของ รร.ชท. 

๒.๒.๕ สถานศึกษามีการกำกำกับให้ครูวิเคราะห์ผลการสอบตามรายวิชาที่สอนและนำผลไปปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน (รายงานตามใบวิเคราะห์ผลการสอบที่ส่งแนบมากับ ชท.501) 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. จัดให้ครูมีการวิเคราะห์ผลการทดสอบ เช่น 

• แผนกช่างเครื่องมือกล วิชางานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน โดยพบว่ามีหัวข้อที่ นชท . ได้คะแนนต่ำคือ  
การซ่อมบำรุงแบบ Proactive Maintenance 

• แผนกช่างยานยนต์ วิชา งานปรับอากาศรถยนต์ โดยพบว่ามีหัวข้อท่ี นชท. ได้คะแนนต่ำคือ วงจรปรับ
อากาศรถยนต์ 



๖๓ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

• แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิชาการควบคุมมอเตอร์ โดยพบว่ามีหัวข้อท่ี นชท. ได้คะแนนต่ำคือ 
การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ 

• แผนกวิชาพื้นฐาน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบความสามารถทางภาษา โดยพบว่ามีหัวข้อท่ี นชท. 
ได้คะแนนต่ำคือ Grammar 

• แผนกวิชาทหาร วิชาทหาร ๑ โดยพบว่ามีหัวข้อท่ี นชท. ได้คะแนนต่ำคือ ยุทธวิธี 
 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 
- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

๑. ควรนำผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ฯ ไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
๒. ควรดำเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 

 

เอกสารแนบ 

 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท.  ที่ ต่อ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๔๑๑/๖๕  ลง  ๓๐ มี.ค.๖๕ เรื่อง รายงานผลการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ รร.ชท. ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท.  ที่ ต่อ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๕๓๗/๖๕  ลง  ๒ พ.ค.๖๕ เรื ่อง รายงานผลการ
วิเคราะห์ผลการทดสอบ รร.ชท. ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๓. หนังสือ กฝศ.รร.ชท.  ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒/๓๘๒ ลง  ๓๑ พ.ค.๖๕ เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการ
ทดสอบ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๒.๒ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

   ✓  มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

   ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

  ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓ การบริหารจัดการสถานศึกษา 

๒.๓.๑ สถานศึกษามีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์และ ดูแลการใช้อาคาร สถานที่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน และอื่น ๆ  ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน มีความปลอดภัย สะอาด เรียบร้อย สวยงาม 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. มีการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์และ ดูแลการใช้
อาคาร สถานท่ี เช่น ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ พ่นน้ำยาฆ่าเช้ือโควิด - ๑๙  
จัดทำท่ีท้ิงขยะ ปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ ทาสีอาคาร บก.รร.ชท. ซ่อมแซมฝ้าเพดาน ช้ัน ๕ อาคารประกอบ
กิจกรรม การควบคุมและกำจัดลูกน้ำยุงลาย การสำรวจการระบายน้ำหน้า รร.ชท. และลอกท่อน้ำท้ิง เป็นต้น 
 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 
รร.ชท. มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ รวมถึงการให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดจาก

โรคติดเชื ้อไวร ัสโคโรนาอย่างต่อเน ื ่องในห้วงเวลาของการระบาด โดยจัดให้ม ีการทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศและพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือโรคในแต่ละแผนกวิชาชีพและห้องปฏิบัติการ 



๖๕ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

จุดที่ควรพัฒนา 

-  

เอกสารแนบ 
๑. หนังสือ บก.รร.ชท.(กบ.) เลขรับ ๓๙๔/๖๔ ๘ มิ.ย.๖๔ เรื่องรายงานผลการดำเนินการกิจกรรมทำความ
สะอาด เครื่องปรับอากาศห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
๒. หนังสือ กห ๐๓๑๗.๗.๕ (ผซบ.) ๕๙๖ ลง ๒๖ ม.ค.๖๕ เรื่องรายงานผลพ่นน้ำยาฆ่าเช้ือโควิด - ๑๙ กองแพทย ์
๓. หนังสือ กห ๐๓๑๗.๗.๕ (ผซบ.) ๕๕๖ ลง ๗ ธ.ค.๖๔ เรื่องรายงานผลทำท่ีท้ิงขยะ 
๔. หนังสือ กห ๐๓๑๗.๗.๕ (ผซบ.) ๕๔๗ ลง ๑๘ พ.ย.๖๔ เรื่อง รายงานผลปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำ 
๕. หนังสือ กห ๐๓๑๗.๗.๕ (ผซบ.) ๕๔๓ ลง ๑๖ พ.ย.๖๔ เรื่อง รายงานผลทาสีอาคาร บก.รร.ชท. 
๖. หนังสือ กห ๐๓๑๗.๗.๕ (ผซบ.) ๕๔๕ ลง ๑๖ พ.ย.๖๔ เรื่องรายงานผลซ่อมฝ้า ชั้น ๕ อาคารประกอบ
กิจกรรม 
๗. หนังสือ กห ๐๓๑๗.๗.๕ (ผซบ.) ๕๒๖ ลง ๑๘ ต.ค.๖๔ เรื่อง รายงานผลสำรวจการระบายน้ำหน้า รร.ชท. 
และลอกท่อน้ำท้ิง 
๘. หนังสือ บก.รร.ชท.(กบ.) เลขรับ ๘๓๘/๖๔ ๒๗ ธ.ค.๖๔ เรื่องรายงานผลการดำเนินการควบคุมและกำจัด
ลูกน้ำยุงลายครั้งท่ี ๑/๖๕ 

๒.๓.๒ สถานศึกษามีการกำกับดูแลในการจัดหา และการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ที่มีความเหมาะสมและ
ปลอดภัยในทุกสาขางานที่จัดการเรียนการสอน โดยมีแผนการปรนนิบัติครุภัณฑ์และดำเนินการตามแผน 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. มีจัดให้มีการจัดหาและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ ในทุกสาขาท่ี
จัดการเรียนการสอน  เช่น แผนกช่างกลโรงงานได้จัดให้มีการดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องตัดโลหะด้วยระบบไฮ
ดรอลิกส์ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและ การฝึกปฎิบัติของ นชท. แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดให้
มีการดำเนินการปรนนิบัติบำรุง ชุดฝึกเครื ่องมือวัดไฟฟ้า ชุดฝึกสาธิตเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดทดลอง
เซ็นเซอร์และทรานดิวเซอร์ ชุดสาธิตโทรทัศน์วงจรปิด ชุดทดลองเครื่องรับโทรทัศน์สี ชุดฝึกเครื่องรับวิทยุ     
AM – FM และชุดฝึกเครื ่องส่งวิทยุ AM – FM และแผนกวิชาพื้นฐาน และแผนกช่างยานยนต์ จัดให้มีการ
ดำเนินการตรวจเช็คลิฟต์ประจำเดือนเพื่อความปลอดภัยของ ครู อาจารย์ และ นชท.  
 
สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 
- 
 



๖๖ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

ควรจัดทำบัญชีการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และปรนนิบัติครุภัณฑ์และดำเนินการตามแผน ในห้วงเวลาท่ี
กำหนดไว้ในบัญชี เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อถึงห้วงเวลาในการปฏิบัติการ และป้องกันป้องกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดขึ้นกับครุภัณฑ์ 
 

เอกสารแนบ 
๑. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี ต่อ บก.รร.ชท. (ยก.) เลขรับ ๙๘๐/๖๔  ลง  ๑๓ ส.ค.๖๕ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณ
จัดจ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดโลหะด้วยระบบไฮดรอลิกส์ 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๑(กบ.)/๑๙๑  ลง  ๒๓ มี.ค.๖๕ เรื ่อง รายงานการตรวจเช็คลิฟต์ 
ประจำเดือน ก.พ.๖๕ 
๓. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๑(กบ.)/๑๙๒  ลง  ๒๓ มี.ค.๖๕ เรื่อง รายงานการตรวจเช็คลิฟต์ 
ประจำเดือน มี.ค.๖๕ 
๔. หนังสือ กฝศ.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒ /๗๕๐ ลง ๘ พ.ย.๖๔ เรื่อง ขอเสนอความต้องการจ้างปรนนิบัติ
บำรุงเครื่องมือการเรียนการสอน กฝศ. งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๕. หนังสือ กฝศ.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๒(ผวฐ.)/๒๓ ลง ๑๖ มี.ค.๖๕ เรื ่อง  รายงานการตรวจเช็คลิฟต์ 
ประจำเดือน มี.ค.๖๕ 

๒.๓.๓ สถานศึกษามีการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ  

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. การนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบฐานข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบฐานข้อมูลจากภายในและภายนอก 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. อยู่ในระหว่างการดำเนินการติดต้ังระบบสารสนเทศ รร.ชท.สปท. โดย สส.ทหาร 
คาดว ่ าจะแล ้ว เสร ็จภายในป ี  ๖๕ ซ ึ ่ งจ ะม ีระบบป ้องก ันผ ู ้บ ุกร ุกระบบฐานข ้อม ูลจากภายใน 
(Authentication)  และภายนอก ( Firewall ) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๒) มีการกำหนดสิทธิการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลอย่างชัดเจน 
รร.ชท. มีการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลในการเข้าใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมวัดและประเมินผลการ
เรียน นชท. โดยมีการตั้ง User Name และ Password อย่างชัดเจน 
(๓) มีการติดต้ังโปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัส ในเคร่ืองลูกข่าย 
รร.ชท. จัดให้มีการติดตั้ง โปรแกรม Anti Virus เพื่อป้องกันไวรัสและกำจัดไวรัสในเครื่องลูกข่ายในทุกเครื่อง 
โดยผู้ใช้งานสามารถ Download ได้จากระบบ MIS ของ สส.ทหาร 
(๔) มีข้อมูลการ Update เป็นปัจจุบัน 
รร.ชท. มีการ Update ข้อมูลหน้าเว็บไซต์และหน้าเพจ Facebook เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 



๖๗ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

(๕) มีการสำรองฐานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ 
รร.ชท. มีการสำรองฐานข้อมูลผลคะแนนและประวัติ นชท. ภาคปกติและ ภาคสมทบ อย่างสม่ำเสมอ และมี
การสำรองข้อมูลหน่วยเพื่อป้องกันการสูญหายและการโจมตีทางไซเบอร์ 
 

สรุปผลการประเมิน 
 

ผ่าน 
 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาด้านการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ใน
การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ทำให้ 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

ควรมีการสำรองข้อมูลในระบบอินทราเนตเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่ใช้เป็น
หลักฐานทางราชการ 

 

เอกสารแนบ 
๑. หนังสือ ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๑(ผกม.)/๓๓๔ ลง ๒๒ ก.ย.๖๔ เรื่อง ขออนุญาตเข้าติดต้ัง ระบบสารสนเทศ 
๒. หนังสือ ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๑(ผกม.)/๓๐๘  ลง ๑๑ พ.ย.๖๒ เรื่อง ให้ นขต.รร.ชท และ นขต.บก.รร.ชท. ติดต้ัง 
Anit Virus 
๓. ข่าวราชการทหาร ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๑(ผกม.)/๐๔๒  ลง ๒๒ ม.ค.๖๔  
๔. รูปถ่ายหน้า Login การเข้าใช้ Computer และ รูปถ่ายหน้า Login การใช้งานโปรแกรมวัดและประเมินผล
การเรียน นชท. 
 

 
 
 



๖๘ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 
๕. รูปถ่ายหน้าแสดงการอัพเดทข้อมูลในเว็บไซต์ รร.ชท.   

 

 
 

๒.๓.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เปน็ไปตามแผนงานและถูกต้องตามระเบียบ 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. ได้ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายรับของสถานศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ.๒๕๖๔ และติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณฯ จากการประชุม นขต.รร.ชท.    
ทุกครั้ง โดยมีสำนักงานตรวจสอบภายใน (สตน.ทหาร) เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ 

สรุปผลการประเมนิ 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

การดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามระเบียบ และได้รับการ
ตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 
 
 



๖๙ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

เอกสารแนบ 

๑. หนังสือ งบประมาณฯ ที่ต่อ บก.รร.ชท.(งป.) เลขรับ ๒๔๑/๖๓ ลง ๙ ต.ค.๖๓ เรื่อง ขออนุมัติแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  
๒. หนังสือ นตส.ฯ ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๑ (นตส.)/๗  ลง ๒๘  มี.ค.๖๕ เรื่อง การตรวจสอบภายใน รร.ชท.สปท. 

๒.๓.๕ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบริจาคเงิน หรือ วัสดุอุปกรณ์ หรือ ครุภัณฑ์ หรือ สิ่งอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. ได้รับการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาจาก บุคคลและหน่วยงาน ต่าง ๆ 
จำนวน ๖๒,๐๐๐ บาท เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา รร.ชท. ครบรอบปีท่ี ๖๒ เมื่อวันท่ี ๑๗ ม.ค.๖๕  

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการประสานงานกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ เพื่อเป็นการสนับสนุนการ
ระดมทุนในการจัดการศึกษา 

เอกสารแนบ 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๐ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๒.๓ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

 ✓ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

   ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 

ประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ 

๒.๔.๑สถานศึกษามีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม 
โครงการ อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีผู ้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการดำเนินแผนงานโครงการ กิจกรรม 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญของหน่วยงานต้นสังกัดประสบผลสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน กิจกรรม 
โครงการ อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาผ่านทางการจัดทำแผนปฏิบัติ
ราชการประจำปี โดยมีโดยมีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายใน
การดำเนินแผนงานโครงการ กิจกรรม มีรายละเอียดในการจัดทำ ดังนี้ 
๑. ขออนุมัติจัดการประชุมทบทวนวิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (ระยะแรก พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
๒. ขออนุมัติแผนฯ (๒๕๖๔) 
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- ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ รร.ชท.สปท.  
- ขออนุมัติแผนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
- ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓. ขออนุมัติจัดการประชุมพิจารณาแผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
๔. ขออนุมัติแผนฯ (๒๕๖๕) 

- ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ รร.ชท.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
- ขออนุมัติแผนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  

๕. แจกจ่ายให้แก่ นขต.รร.ชท. 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างเป็นขั้นตอน โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกำหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 เอกสารแนบ 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ กห ๐๓๑๗.๗.๑(ยก.)/๗๒๐ ลง ๒๙ พ.ค.๖๓ เรื่องขออนุมตัิจัดการประชุมทบทวน
วิสัยทัศน์และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี  
๒. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๑(ยก.)/๗๘๓ ลง ๑๗ มิ.ย.๖๓ เรื่องขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ รร.ชท.สปท.  
๓. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๑(ยก.)/๑๓๖๕ ลง ๑๔ ต.ค.๖๓ เรื่องขออนุมัติแผนงานโครงการ กิจกรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๔. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๑(ยก.)/๑๔๐๔ ลง ๑๕ ต.ค.๖๓ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๕. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๑(ยก.)/๑๐๑๔ ลง ๑๕ ก.ย.๖๔ เรื่อง ขออนุมัติจัดการประชุมพิจารณา
แผนงาน โครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  
๖. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี กห ๐๓๑๗.๗.๑(ยก.)/๑๐๗๓ ลง ๒๘ ก.ย.๖๔ เรื่องขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ  
รร.ชท.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
๗. หนังสือ บก.รร.ชท. ด่วนมาก ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๑๒๗๐/๖๔ ลง ๒๖ พ.ย.๖๔ เรื่องขออนุมัติ
แผนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕   
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๘. แผนงานโครงการกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๙. แผนปฏิบัติราชการ รร.ชท.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
๑๐. แผนงานโครงการกิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
๑๑. แผนปฏิบัติราชการ รร.ชท.สปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

๒.๔.๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อการเทิดทูนการป้องกัน 
รวมทั้งตอบโต้ และทำความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ และกำกับให้กำลังพล 
รร.ชท.ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม (กลุ่มงานที่ ๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์) 

ผลการดำเนินงาน รร.ชท. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อแสดงความรักชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตร ิย์    
จำนวน ๖ กิจกรรม ดังนี้ 

๑.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยจัดพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 
จำนวน ๑๐ รูป และจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ณ ลานอเนกประสงค์รวมพล ณ ลานอเนกประสงค์
รวมพล กรม นร.รร.ชท. 

๒.กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดให้มีพิธีถวาย
ราชสักการะ และลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจ 
ทำให้ข้าราชการ นชท. และประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีถวายราชสักการะ ลงนามถวายพระ
พรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ ร่วมทำกิจกรรม 5 ส ภายในหน่วย และ กิจกรรมพัฒนา โรงเรียน บ้าน วัด 
เพื่อบำเพ็ญสาธารณชนประโยชน์ 

๓.กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดให้มีพิธีถวายราชสักการะ การลงนามถวายพระพรชัยมงคล และจัดแสดงภาพ
พระราชกรณียกิจ   

๔.การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี พิธีถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

๕.การจัดทำบอร์ดเผยแพร่พระราชกรณียกิจ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได้รับทราบถงึพระ
ราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรมมี
พฤติกรรมช่วยเหลือสังคมทุกครั้งที่มีโอกาส รวมถึงการใช้จ่ายประจำวัน สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ
รู้จักการเก็บออมมากยิ่งขึ้น 

๖.กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดให้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร การจัดพิธีวางพวงมาลา พร้อมกล่าว
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์อาหาร บก.ทท. 
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สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อให้เป็นมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
อย่างเป็นขั้นตอน โดยมีผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกำหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

 เอกสารแนบ 
๑. หนังสือขออนุมัติ กห.๑๓๗๑.๗.๑/๑๗๙ ลง ๓๐ พ.ย.๖๔ 
๒. หนังสือรายงานผล กห.๑๓๗๑.๗.๑/๑๐๗ ลง ๗ ธ.ค.๖๔ 
๓. หนังสือขออนุมัติ กห.๑๓๗๑.๗.๑/๑๗๓ ลง ๘ ต.ค.๖๔ 
๔. หนังสือรายงานผล กห.๑๓๗๑.๗.๑/๑๐๘ ลง ๙ ธ.ค. ๖๔ 
๕. หนังสือขออนุมัติ กห.๑๓๗๑.๗.๑/๐๓๔ ลง ๑๔ มิ.ย.๖๔ 
๖. หนังสือรายงานผล กห.๑๓๗๑.๗.๑/๐๕๑ ลง ๖ ส.ค.๖๔ 
๗. หนังสือขออนุมัติ กห.๑๓๗๑.๗.๑/๐๓๗ ลง ๒๓ มิ.ย.๖๔ 
๘. หนังสือรายงานผล กห.๑๓๗๑.๗.๑/๐๕๔ ลง ๑๘ ส.ค.๖๔ 
๙. หนังสือขออนุมัติ กห.๑๓๗๑.๗.๑/๐๓๑ ลง ๑ มิ.ย.๖๔ 
๑๐. หนังสือรายงานผล กห.๑๓๗๑.๗.๑/๐๓๕ ลง ๑๔ มิ.ย.๖๔ 
๑๑. หนังสือขออนุมัติ กห.๑๓๗๑.๗.๑/๐๖๙ ลง ๒๘ ก.ย.๖๔ 
๑๒. หนังสือรายงานผล กห.๑๓๗๑.๗.๑/๐๗๖ ลง ๑๕ ต.ค.๖๔ 

๒.๔.๓ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการและหน่วยงานในการจัดการศึกษา หรือ ด้าน
การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ หรือ ด้านการศึกษาดูงานของ นชท. ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน 
โดยมีสัดส่วนความร่วมมือ ๑ แห่ง ต่อ นชท. ไม่เกิน ๔๐ คน (กลุ่มงานที่ ๒: การพัฒนาและเสริมสร้างการ
ฝึกศึกษาของบุคลากรและนักเรียนช่างฝีมือทหารและกลุ่มงานที่ ๓: การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
และประชาชน) 

ผลการดำเนินงาน เนื ่องจากสถานการณ์การแพร่ระบดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา รร .ชท. จึงได้ปรับลด
กิจกรรมการศึกษาดูงานของ นชท. ลดลง เพื่อเป็นการลดอัตราการแพร่ระบาดของโรค ในปีการศึกษา ๒๖๖๔ 
จึงเหลือกิจกรรมศึกษาดูงาน ๑ กิจกรรม คือ การศึกษาประวัติศาสตร์ทางทหาร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 



๗๔ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

โดย นชท. ภาคปกติและภาคสมทบ ปีที่ ๓ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดประโยชน์แก่ข้าราชการ นชท.       
ได้ทราบถึงประวัติวีรกรรม และเหตุการณ์รบครั้งสำคัญต่าง ๆ  เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนได้ตระหนักถึงภัยท่ี
เกิดขึ้นในอดีต อันเป็นผลกระทบต่อความมั่นคงของสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นสถานท่ีศึกษา
หาความรู้ และพักผ่อน เป็นอนุสรณ์แก่ผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ ท่ีจารึกนามผู้กล้าหาญเหล่านี้ไว้ให้สถิต
สถาวรสืบไป 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 
เอกสารแนบ 
๑.หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ที่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๒๘๓/๖๕ ลง ๔ มี.ค.๖๕ เรื่องขออนุมัตนิำ 
นชท.ภาคปกติ ช้ันปีท่ี ๓ รุ่นท่ี ๖๐ ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ทางทหาร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๓๕๓/๖๕ ลง ๑๘ มี.ค.๖๕ เรื่อ’การรายงาน
ผลการศึกษาประวัติศาสตร์ทางทหาร ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ 

๒.๔.๔ ผู้บริหารสถานศึกษานำผลการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏบิัติราชการไป
พิจารณาปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น (กลุ่มงานที่ ๔) 

ผลการดำเนินงาน ผู้บัญชาการ รร.ชท. มีการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ไปพิจารณาปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการให้ดียิ ่งขึ ้น ผ่านการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง (นขต .) 
ประจำเดือน มีรายละเอียดการส่ังการ เช่น  

• การประชุม หน.นขต.ฯ ครั้งท่ี ๑ วันท่ี ๑๒ พ.ค.๖๔ ผบ.รร.ชท. มีมติส่ังการ เน้นย้ำการตรวจคัดกรอง 
นชท. ที่ฝึกงานทั้งภายในหน่วย และภายนอกหน่วย ให้เป็นไปตามมาตราการอย่างเคร่งครัด  กฝศ.ฯ 
ได้ดำเนินการตามส่ังการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

• การประชุม หน.นขต.ฯ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔ กองแพทย์ฯ ได้ดำเนินการเตรียมการรับ นชท. 
ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ กลับเข้า รร.ชท. และได้สนับสนุนชุดแพทย์ตามจุดบริการฉีดวัคซีนของ 
บก.ทท. 



๗๕ 
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• การประชุม หน.นขต.ฯ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ ก.ค.๖๔ ผบ.รร.ชท. มีมติส่ง นชท. เข้าร่วมการแข่งขัน
ความรู้ทางไซเบอร์ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ นชท.กฝศ.ฯ  ได้ดำเนินการเตรียมการ
วางแผนให้กับ นชท. ท่ีสนใจเข้าร่วมการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

• การประชุม หน.นขต.ฯ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๙ ส.ค.๖๔ ผบ.รร.ชท. มีมติสั่งการให้จัดทำวิดิโอเกี ่ยวกับ
ขั้นตอนการปฏิบัติในการดูแลผู้ที ่อยู่ในกลุ่มเสี ่ยง เพื่อให้กำลังพลเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติ กอง
แพทย์ฯ ได้ดำเนินการชี้แจงแนวทางการดูแลกำลังพล ของ บก.ทท. และครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด -
๒๐๑๙ ด้วยระบบการกักตัวที่ศูนย์พักคอย และ ผู้รักษาตัวที่บ้าน (HI) อย่างถูกต้อง 

• การประชุม หน.นขต.ฯ ครั้งท่ี ๕ วันท่ี ๒๑ ก.ย.๖๔ นยก.ฯ ได้ดำเนินการประสานสำนักงานการศึกษา
กรุงเทพฯ ขอรับการฉีดวัคซีนสำหรับ นชท. อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี และประสาน กพ.ทหาร ขอรับ
วัคซีนสำหรับ นชท. ท่ีอายุเกิน ๑๘ ปี  

• การประชุม หน.นขต.ฯ ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๒ ต.ค.๖๔ ผบ.รร.ชท. ชี้แจงมติการปรับโครงสร้าง และ    
การแบ่งมอบหน้าที่ของ รอง.ผบ.รร.ชท. โดยมีการปรับโครงสร้างของ ผกม.ฯ เดิมได้ดำเนินการดา้น
การวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลของ นชท. ขณะนี้ได้เปลี่ยนเป็นแผนกดิจิทัล (ผทท.ฯ) ดังนั้น 
ขอให้กระจายงานท่ีไม่ตรงกับสายงานส่งมอบให้สายงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

• การประชุม หน.นขต.ฯ ครั้งที ่ ๗วันที่ ๒๑ ธ.ค.๖๔การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของ รร.ชท. 
เนื่องจากมียอดผู้ร่วมงานไม่มาก ผบ.รร.ชท. ส่ังการให้ นกร.ฯ รวบรวมรายช่ือบุตร-หลาน ข้าราชการ 
เพื่อแจ้ง ผบ.รร.ชท.รับทราบ เพื่อจัดเตรียมของขวัญแก่บุตร-หลาน ข้าราชการ รร.ชท. 

• การประชุม หน.นขต.ฯ ครั้งที่ ๘ วันที่ ๗ ม.ค.๖๕ ผบ.รร.ชท. สั่งการให้ ผทท.ฯ จัดอบรมไอทีให้กับ
กำลังพล ตามนโยบาย ผบ.ทสส. และ ผบ.สปท. สั ่งการให้กำลังพลทุกนายเข้าอบรม จำนวน          
๑๑ หลักสูตร ภายในเดือน เม.ย.๖๕ ให้ รอง เสธ.บก.รร.ชท. รายงานผล และติดตามความคืบหน้า 

• การประชุม หน.นขต.ฯ ครั้งที ่ ๙ วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๕ ผบ.รร.ชท. สั ่งการให้ นขต.ฯ รายงานการ        
เข้า-ออก ในพื้นที่ รร.ชท. อย่างเคร่งครัด หากมีผู้ประสงค์จะเข้ามาในพื้นที่ ต้องขออนุญาตจากเวร
รักษาการ, ผบ.รร.ชท., รอง ผบ.รร.ชท., เสธ บก.รร.ชท. หรือ รอง เสธ บก.รร.ชท. ก่อนเข้าพื้นที่ทุก
ครั้ง โดยเฉพาะชาวต่างชาติ เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะนำมาซึ่งความเสียหาย หรือเป็นอันตราย
ต่อความมั่นคงขององค์กร 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 
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จุดแข็ง 

ผู้บริหารสถานศึกษามีการพิจารณาปรับปรุง/พัฒนา การบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการติดตามการ
ส่ังการในการประชุม หน.นขต.รร.ชท อย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมนอกหน่วยและนำผลการ
ประชุมมาถ่ายทอดให้ข้าราชการ รร.ชท. ทราบผ่านทางการรวมแถวประจำสัปดาห์ 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

เอกสารแนบ 
๑. หนังสือรายงานผล กห ๐๓๑๗.๗.๑(ผธก.)/๑๗๐๒ ลง ๒๔ พ.ค.๖๔ เร ื ่อง รายงานการประชุม                
หน.นขต.รร.ชท. และ หน.นขต.บก.รร.ชท. ครั้งท่ี ๖/๖๔ 
๒. หนังสือรายงานผล กห ๐๓๑๗.๗.๑(ผธก.)/๒๒๗๑ ลง ๑๓ ก.ค.๖๔   เร ื ่อง รายงานการประชุม                
หน.นขต.รร.ชท. และ หน.นขต.บก.รร.ชท. ครั้งท่ี ๗/๖๔ 
๓. หนังสือรายงานผล กห๐๓๑๗.๗.๑(ผธก.)/๒๓๕๙ ลง ๑๙ ก.ค.๖๔ เรื่อง รายงานการปรุชม หน.นขต.รร.ชท. 
และ หน.นขต.บก.รร.ชท. ครั้งท่ี ๘/๖๔ 
๔. หนังสือรายงานผล กห ๐๓๑๗.๗.๑(ผธก.)/๒๘๘๔ ลง ๙ ก.ย.๖๔ เรื่อง รายงานการปรุชม หน.นขต.รร.ชท. 
และ หน.นขต.บก.รร.ชท. ครั้งท่ี ๙/๖๔ 
๕. หนังสือรายงานผล กห ๐๓๑๗.๗.๑(ผธก.)/๒๙๕๐ ลง ๑๕ ก.ย.๖๔ เรื่อง รายงานการปรุชม หน.นขต.รร.ชท. 
และ หน.นขต.บก.รร.ชท. ครั้งท่ี ๑๐/๖๔ 
๖. หนังสือขออนุมัติ ต่อ รร.ชท.ฯ เลขรับ ๓๑๖๘/๖๔ ลง ๗ ต.ค. ๖๔ เรื่อง รายงานการปรุชม หน.นขต.รร.ชท. 
และ หน.นขต.บก.รร.ชท. ครั้งท่ี ๑/๖๕ 
๗. หนังสือรายงานผล กห ๐๓๑๗.๗.๑(ผธก.)/๔๐๔๒ ลง ๑๔ ธ.ค.๖๔ เรื่อง รายงานการปรุชม หน.นขต.รร.ชท. 
และ หน.นขต.บก.รร.ชท. ครั้งท่ี ๒/๖๕ 
๘. หนังสือรายงานผล กห ๐๓๑๗.๗.๑(ผธก.)/๖๗ ลง ๕ ม.ค.๖๕ เรื่อง รายงานการปรุชม หน.นขต.รร.ชท. 
และ หน.นขต.บก.รร.ชท. ครั้งท่ี ๓/๖๕ 
๙. หนังสือขออนุม ัต ิ ต ่อ รร.ชท.ฯ เลขร ับ ๐๘๔๓/๖๕ ลง ๒๘ มี.ค.๖๕  เร ื ่อง รายงานการประชุม                   
หน.นขต.รร.ชท. และ หน.นขต.บก.รร.ชท. ครั้งท่ี ๔/๖๕ 
 
 
 
 
 



๗๗ 
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๒.๔.๕ สถานศึกษามีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ         
สมศ.ในแต่ละประเด็นพิจารณา (กลุ่มงานที่ ๔) 

ผลการดำเนินงาน จากข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการประกันคุณภาพและมาตรฐานภายใน รร.ชท. ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๓ รร.ชท. มีการดำเนินการเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๒ หัวข้อ จากจำนวนท้ังส้ิน ๒๕ หัวข้อ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การดำเนินการ 
ด้านที่ ๑ ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๑ ความรู้ 
๑. ควรมีการเพิ่มเติมหัวข้อการประเมินคุณลักษณะทางทหารให้สอดคล้อง
กับค่านิยมหลักกองบัญชาการกองทัพไทย (PLCT) ในความเป็นทหารอาชีพ 
(Professionalism) ความจงรักภักดี (Loyalty) ความกล้าหาญ (Courage) 
และการทำงานเป็นทีม (Teamwork) 

เรียบร้อย 

๒. ควรมีการขออนุมัติเกณฑ์ผ่านมาตรฐานวิชาการและมาตรฐานวิชาชีพ
สูงขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานผู้สำเร็จการศึกษา 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๓. ควรมีการวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบอยู่เสมอ ทั้งทางด้านมาตรฐาน
วิชาการ และมาตรฐานทางวิชาชีพ ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับเทคโนโลยีท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๔. ควรพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับทักษะที่ใช้ในการทดสอบ
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ ๑ 

เรียบร้อย 

๕. ควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม นชท. ชั้นปีที่ ๓  ในการทดสอบ
มาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ ๑ 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๖. ควรสนับสนุนให้ นชท. ชั ้นปีที ่ ๓ เข้ารับการทดสอบมาตราฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติระดับ ๑ ทุกคน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

๗. ควรนำผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางทหาร มาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพ การทดสอบฝีมือแรงงาน ระดับ ๑ มาทำการวิเคราะห์
ทักษะและความรู้ที ่ นชท. ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อให้ นชท. เป็นผู้สำเร็จ
การศึกษาที ่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะของผู ้สำเร็จการศึกษา
อาชีวศึกษาท่ีพึงประสงค์ทุกคน 

ยังไม่ได้ดำเนินการ 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้  
๑. เพิ่มมาตรการในการติดตามการตอบกลับข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพ
ของผู้สำเร็จการศึกษา นชท. ภาคสมทบ ท่ีทำงานกับหน่วยงานเอกชน หรือ
หน่วยงานอื่นท่ีมิใช่หน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหม 

เรียบร้อย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การดำเนินการ 
ด้านที่ ๑ ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ (ต่อ)  
๒. ควรปรับหัวข้อการประเมินผลความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ให้สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น 
- ทักษะชีวิต เช่น มีความยืดหยุ่น รู้จักปรับตัว ริเริ่มส่ิงใหม่ ใส่ใจดูแลตัวเอง 
รู้จักเข้าสังคม เรียนรู้วัฒนธรรมมีความเป็นผู้นำ รับผิดชอบหน้าท่ี พัฒนา
อาชีพ และหมั่นหาความรู้รอบด้าน 

เรียบร้อย 

๓. ควรแบ่งการสำรวจการประเมินผลความพึงพอใจด้านคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ออกเป็น ภาคปกติ และภาคสมทบ เพื่อนำข้อมูลท่ีได้จากการ
เปรียบเทียบมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

เรียบร้อย 

๔. ควรมีการแยกหัวข้อของสมรรถนะหลักออกจากหัวข้อของสมรรถนะท่ัวไป

ให้ชัดเจน 

เรียบร้อย 

๕. ควรปรับหัวข้อการประเมินผลความพึงพอใจด้านสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะท่ัวไปให้สอดคล้องกับทักษะท่ีจำเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ เช่น การใช้
การประเมิน 3R 8C  
- สมรรถนะหลัก: 3R ประกอบด้วย  
Reading-อ่านออก, (W)Riting-เขียนได้, (A)Rithmatic- มีทักษะในการคำนวณ 
- สมรรถนะท่ัวไป: 8C ประกอบด้วย  
1. Critical Thinking and Problem Solving: มีทักษะในการคิดวิเคราะห์   
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ 
2. Creativity and Innovation: คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม 
3. Collaboration Teamwork and Leadership: ความร่วมมือ การ
ทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ 
4. Communication Information and Media Literacy: ทักษะในการ
ส่ือสาร และการรู้เท่าทันส่ือ 
5. Cross-cultural Understanding: ความเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม กระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม 
6. Computing and ICT Literacy: ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
7. Career and Learning Skills: ทักษะทางอาชีพ และการเรียนรู้ 
8. Compassion: มีคุณธรรม 

เรียบร้อย 

 
 



๗๙ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การดำเนินการ 
ด้านที่ ๑ ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๒ ทักษะและการประยุกต์ใช้ (ต่อ) 
๖. ควรเร่งดำเนินการฝึกสอนทักษะท่ีถูกกำหนดไว้ในการประเมินผลการ
ประเมินความพึงพอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพเฉล่ีย เช่น สามารถถอด 
ตรวจสอบและประกอบช้ินส่วนได้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
เพื่ออาชีพได้ สามารถอ่านและเขียนแบบ กำหนดสัญลักษณ์มาตรฐานได้ และ
อื่น ๆ เป็นต้น 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

๗. ควรมีการสำรวจเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการไม่ผ่านการประเมินความพึง
พอใจด้านสมรรถนะวิชาชีพในสาขาวิชาช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ช่างเช่ือม
โลหะแผ่น ช่างยานยนต์ และช่างไฟฟ้า 

เรียบร้อย 

๘. ควรนำผลการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษาด้าน 
ผลความไม่พึงพอใจ และข้อเสนอแนะจากหน่วยผู้ใช้มาทำการวิเคราะห์และ
สรุปผลเป็นคุณลักษณะท่ีผ่านเกณฑ์และยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
โดยเฉพาะด้านสมรรถนะวิชาชีพ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาการเรียนการสอน 
และพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เรียบร้อย 

ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
๑. ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ควรมีการพิจารณาปรับเกณฑ์ผ่านทดสอบ
สมรรถภาพร่างกายให้สูงขึ้น 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

๒. ควรปรับปรุงเกณฑ์คะแนนความประพฤติและการลงทัณฑ์นักเรียน
ช่างฝีมือทหารให้มีความทันสมัยมากขึ้น 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

๓. ควรมีการพัฒนารูปแบบการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม และการคิด
คะแนนอย่างเป็นระบบ เช่น การคิดคะแนนเฉลี่ย  คะแนนสูงสุด คะแนน
ต่ำสุด ในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
รายงานผลการประเมิน 

เรียบร้อย 

๔. ควรมีการนำผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม ไปใช้ในการพัฒนา 
นชท. พร้อมกับรายงานผลการพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป 

เรียบร้อย 

๕. ควรกำกับให้ นชท. ทุกคนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังการ
รักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
เช่น การเขียนเรียงความ การชมภาพยนตร์หรือสารคดีประวัติศาสตร์ และ
การทำกิจกรรมตามแนวทางพระราชดำริ 

เรียบร้อย 



๘๐ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา การดำเนินการ 
ด้านที่ ๑ ด้านคุณลักษณะของผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค์ 
ประเด็นการพิจารณาที่ ๑.๓ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (ต่อ) 
๖. ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคคลเพื่อเก็บข้อมูลส่วนตัวของ นชท. เช่น 
หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมการรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คะแนนความประพฤติ คะแนนการทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย คะแนนการประเมินคุณธรรมจริยธรรม และการเข้าร่วม
กิจกรรมบริการชุมชน เป็นต้น 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

๗. ควรมีการกำกับให้ นชท. ช้ันปีสุดท้ายทุกคนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมใน
การบริการสังคม ทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะทุกข้อจากการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 

เอกสารแนบ 

รายงานผลการประเมินตนเอง รร.ชท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๒.๔ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

   ✓มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

   ▢  มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

   ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมินด้านที่ ๒ ด้านการจัดการอาชีวศึกษา 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ดำเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

๒.๑ หลักสูตร
อาชีวศึกษา 
  

(๕) ดีมาก มีผลตามข้อ ๑ – ๕ 
(๔) ดี มีผลตามข้อ ๑ – ๔ 
(๓) พอใช้ มีผลตามข้อ ๑ – ๓ 
(๒) ต้องปรับปรุง มีผลตามข้อ ๑ – ๒ 
(๑) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตามข้อ ๑ 

มีผลตามข้อ 
๒,๓,๔ และ๕ 

๔ ดี 

๒.๒ การจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 
  

(๕) ดีมาก มีผลตามข้อ ๑ – ๕ 
(๔) ดี มีผลตามข้อ ๑ – ๔ 
(๓) พอใช้ มีผลตามข้อ ๑ – ๓ 
(๒) ต้องปรับปรุง มีผลตามข้อ ๑ – ๒ 
(๑) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตามข้อ ๑ 

  
มีผลตามข้อ 
๑,๒,๔,๕ 

๔ ดี 

๒.๓ การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
  

(๕) ดีมาก มีผลตามข้อ ๑ – ๕ 
(๔) ดี มีผลตามข้อ ๑ – ๔ 
(๓) พอใช้ มีผลตามข้อ ๑ – ๓ 
(๒) ต้องปรับปรุง มีผลตามข้อ ๑ – ๒ 
(๑) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตามข้อ ๑ 

มีผลตามข้อ 
๑,๒,๓,๔,๕  

๕ ดีมาก 

๒.๔ การนำนโยบายสู่
การปฏิบัติ 
  

(๕) ดีมาก มีผลตามข้อ ๑ – ๕ 
(๔) ดี มีผลตามข้อ ๑ – ๔ 
(๓) พอใช้ มีผลตามข้อ ๑ – ๓ 
(๒) ต้องปรับปรุง มีผลตามข้อ ๑ – ๒ 
(๑) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตามข้อ ๑ 

มีผลตามข้อ 
๑,๒,๓,๔ และ 

๕  

๕ ดีมาก 

สรุปผลการประเมิน ด้านที่ ๑ (ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ + ๒.๒ + ๒.๓ + ๒.๔ ÷ ๔) 
หมายเหตุ: คะแนน ๔.๕๑- ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 
             คะแนน ๓.๕๑- ๔.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 
             คะแนน ๒.๕๑- ๓.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 
             คะแนน ๑.๕๑- ๒.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
             คะแนน ๑.๐๐- ๑.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 

๔.๕๐ ดี 



๘๓ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปข้อเสนอแนะเพือ่การพัฒนาด้านที่ ๒ 

๑. ควรเพิ่มเติมการสำรวจความต้องการในการพัฒนารายวิชาจากครูผู้สอน  
๒. ควรนำข้อมูลที่ได้รับจากการแจกแบบสอบถามฯ มาพัฒนารายวิชาให้ครบทุกวิชาที่บรรจุอยู่ใน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รร.ชท. ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
๓. จัดหาหรือผลิตส่ือการสอนรายวิชาทหาร 
๔. ควรดำเนินการจัดทำคลังแบบทดสอบในภาคปฏิบัติ 
๕. ควรดำเนินการจัดทำคลังแบบประเมินอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
๖. ควรพัฒนารายอ้างอิงจากฐานสมรรถนะวิชาชีพ สมรรถนะแกนกลาง และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์

ทางทหารท่ีได้มีการกำหนดไว้ 
๗. ควรนิเทศแผนการสอนและนิเทศการสอนสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning มากขึ้น เช่น การออบแบบแผนการสอนเพื่อเน้นการระดมสมอง เน้นการศึกษาปัญหา/โครงงาน/
กรณีศึกษา เน้นการแสดงบทบาทสมมุติ เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดและการสะท้อนความคิด เน้นการต้ัง
คำถาม และเน้นการใช้เกม 

๘. ควรสนับสนุนให้ครู-อาจารย์เข้ารับการอบรมในหัวข้อที่สัมพันธ์กับวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบ
ออนไลน์มากขึ้น 

๙. ควรนำผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ฯ ไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 
๑๐. ควรดำเนินการวิเคราะห์ผลการทดสอบอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา 
๑๑. ควรจัดทำบัญชีการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ และปรนนิบัติครุภัณฑ์และดำเนินการตามแผน ในห้วง

เวลาที่กำหนดไว้ในบัญชี เพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อถึงห้วงเวลาในการปฏิบัติการ และป้องกันป้องกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นกับครุภัณฑ์ 

๑๒. ควรมีการสำรองข้อมูลในระบบอินทราเนตเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลที่ใช้เป็น
หลักฐานทางราชการ 

๑๓. ควรมีการประสานงานกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ เพื่อเป็นการสนับสนุน
การระดมทุนในการจัดการศึกษา 

๑๔. ควรมีการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะทุกข้อจากการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในและภายนอก 

๑๕. ควรสนับสนุนให้ครู-อาจารย์เข้าแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถวิชาการและวิชาชีพกับ
หน่วยงานภายนอกมากข้ึน 
 
 
 
 



๘๔ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

ด้านที่ ๓ คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑ ความร่วมมือในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๓.๑.๑ สถานศึกษามีการวางแผนการดำเนินการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในแต่ละปีการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร .ชท. มีการวางแผนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ผ่านการ
ดำเนินการกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมวันวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ นชท. ได้แสดงความรู้ความสามารถในการจัดทำนวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งถือเป็นผลลัพธ์สำคัญในการจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา และเป็นการฝึกการ
นำเสนอผลงานในท่ีสาธารณะ นอกจากนี้ ยังเป็นเป็นโอกาสให้ครู-อาจารย์ ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการ
สอนเชิงรุก (Active Learning) ในวิชาท่ีตนเองรับผิดชอบ 
 ๒. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อส่งเสริมให้ นชท. ชั้นปีสุดท้ายได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ใน
การดำรงตนในสังคมก่อนท่ีจะออกไปรับราชการหรือประกอบอาชีพ รวมถึงผู้ท่ีศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น อีกท้ัง
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู- นชท. ในการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอนาคต 

สรุปผลการประเมิน 

 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

ควรเพิ่มจำนวนกิจกรรมการดำเนินการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาลดลง รวมถึงการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น 

 

เอกสารแนบ 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๔๓๘/๖๕ ลง ๗ เม.ย.๖๕ เรื ่อง รายงานผลการ
ดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นชท. ช้ันปีท่ี ๓ ระดับ ปวช. 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท. ด่วนมาก ที่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๓๗๔/๖๕ ลง ๒๒ มี.ค.๖๕  เรื่องขออนุมัติ
ดำเนินการวันวิชาการ 
 
 



๘๕ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๓.๑.๒ สถานศึกษาดำเนินการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในแผนข้อ (๑) และมีการวิเคราะห์
ผลการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมเพื่อนำไปปรับปรุงในการวางแผนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในปี
การศึกษาต่อไป 

ผลการดำเนินงาน  
๑) กิจกรรมวันวิชาการ จัดกิจกรรมเมื่อ วันท่ี ๒๘ มี.ค.๖๕ ณ อาคารประกอบกิจกรรม นชท. และ

รูปแบบออนไลน์แบ่งกลุ่ม นชท. ตามสาขาวิชาชีพจากผลการจัดกิจกรรมพบว่า นชท. ได้รับความรู้ในการจัดทำ
นวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ และครูได้รับความรู้ท่ีเป็นวิทยาการใหม่ ๆ ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียน
การสอน 
ปัญหาข้อขัดข้อง 
- ไม่สามารถให้ นชท. เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ On-site ได้ทุกคน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
- เวลาในการนำเสนอผลงานน้อยเกินไป 
ข้อเสนอแนะ 
- เพิ ่มระยะเวลาในการนำเสนอผลงาน และจัดสร้างสื ่อออนไลน์เพื ่อเป็นการเผยแพร่ผลงานแก่ นชท .          
ครู-อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกท่ีทุกเวลา 

๒) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จัดกิจกรรม ระหว่างวันท่ี ๒๑-๒๒ มี.ค.๖๕ ณ อาคารประกอบกิจกรรม นชท. 
โดยเป็นการจัดผู้แทน นชท. เข้าร่วมกิจกรรม 
ผลการดำเนินงาน นชท. ได้รับความรู้ในหัวข้อ “แนวทางในการรับราชการ การปฏิบัติตนในการทำงาน การ
เป็นคนดีของสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม และการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นในตามสาขาวิชาชีพ” โดย ดร.นิกูล 
ชุ่มมั่น และ ดร.กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นอกจากนี้ยังมีการบรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากศิษย์เก่า รร.ชท. โดย ร.ต.น้ำมนต์ ยศยิ่ง และ ร.ต. สุรศักดิ์ โพธิ์สุวรรณวัฒนา ในการปรับตัว
จากวัยเรียนสู่วัยทำงาน และแนวทางในการรับราชการทหาร 
ปัญหาข้อขัดข้อง 
- ไม่สามารถให้ นชท. เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ On-site ได้ทุกคน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรให้ นชท. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีบทบาทในการร่วมออกแบบการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพื่อให้ นชท . 
ได้รับความรู้ในหัวข้อท่ีตรงกับความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละรุ่น อีกท้ังเป็นการสร้างความหลาย
หลายของการจัดกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา 

สรุปผลการประเมิน 

 

ผ่าน 



๘๖ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

จุดแข็ง 

 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

ควรเน้นการจัดทำกิจกรรมในรูปแบบแบบผสมผสาน เช่น การฟังการบรรยาย เล่นเกมส์ และกิจกรรม
นันทนาการ ระหว่างวิทยากรและ นชท. (Active Participants) มากกว่าการนั่งฟังการบรรยายเพียงอย่าง
เดียว 

 

เอกสารแนบ 

 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๔๓๘/๖๕ ลง ๗ เม.ย.๖๕ เรื ่อง รายงานผลการ
ดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นชท. ช้ันปีท่ี ๓ ระดับ ปวช. 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท. ด่วนมาก ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๕๔๙/๖๕ ลง ๓ พ.ค.๖๕ เรื่องรายงานผลการ
ดำเนินกิจกรรมวันวิชาการ 

๓.๑.๓ สถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการเชิญ บุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบกาเป็น
วิทยากรให้แก่ นชท. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ใน ทุกสาขางาน ที่จัดการเรียนการสอน 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. มีการเชิญบุคคลภายนอกมาเป็นวิทยากรเพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้ผ่านกิจกรรมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กับ นชท. ช้ันปีท่ี ๓ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
วิชาชีพ 

• แผนกวิชาทหาร ผ่านโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กับ นชท. ช้ันปีท่ี ๓ โดยมีวิทยากร
ภายนอกหลายท่าน เช่น พลโท ศุภธัช นรินทรภักดี ผบ.วสท.สปท., น.อ.รัฐนินท์ เมธีวัชรพัฒน์       
ผอ. กศย.ศศย.สปท. และ ร.อ.อนาวิล แก้วสะอาด ประจำแผนกวิทยาการ กวก.ศซบ.ทหาร เป็นต้น 

• แผนกวิชาพื้นฐาน ผ่านโครงการปัจฉิมนิเทศ พัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กับ นชท. ช้ันปีท่ี ๓ 
โดย ดร.นิกูล ชุ่มมั่น และ ดร.กิติศักดิ์ ฉิมกลิ่น วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นอกจากนี้ยังมีการ
บรรยายและแลกเปล่ียนประสบการณ์จากศิษย์เก่า รร.ชท. โดย ร.ต.น้ำมนต์ ยศยิ่ง ในการปรับตัวจาก
วัยเรียนสู่วัยทำงาน และแนวทางในการรับราชการทหาร 

นอกจากนี้ยังมีการจัดวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตามสาขาวิชาชีพ โดยแบ่งตาม
สาขาวิชา ดังนี้ 

• แผนกวิชาชีพช่างกลโรงงาน ช่างซ่อมบำรุง ช่างเช่ือมโลหะ ช่างยานยนต์ โดย ดร.กิติศักดิ์ ฉิมกล่ิน 

• แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.นิกูล ชุ่มมั่น 



๘๗ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

อีกท้ัง กองแพทย์ รร.ชท. ยังมีการเชิญวิทยากรภายนอกเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ด้านสุขศึกษาในหัวข้อความรู้ใน
การป้องกันและควบคุมพฤติกรรมการแพร่ระบาดของโรคเอดส์  โดยอาจารย์พนมพร  ห่วงมาก (พยาบาล
วิชาชีพชำนาญการ ข้าราชการบำนาญ) อาจารย์ สมนึก   ใจสุทธิ( นักวิชาการสาธารณสุข) และ อาจารย์         
บุญมา  มามีไชย 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

 

- 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

ควรเชิญวิทยากรภายนอกมาร่วมบรรยายให้ครบทุกสาขาวิชาชีพท่ีจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาชิ้นงานในแต่ละสาขา
วิชาชีพ เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต 

 

เอกสารแนบ 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท. ที่ ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๔๓๘/๖๕ ลง ๗ เม.ย.๖๕ เรื ่อง รายงานผลการ
ดำเนินการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นชท. ช้ันปีท่ี ๓ ระดับ ปวช. 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๖๐๕/๖๕ ลง ๑๙ พ.ค.๖๕ เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรม
โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ให้กับ นชท. ช้ันปีท่ี ๓  

๓.๑.๔ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ นชท. ได้ฝึกประสบการณ์ ทักษะวิชาชีพในสถาน
ประกอบการ หน่วยงานที่สอดคล้องกับสาขางานที่เรียน โดยมีครูไปนิเทศ นชท.อย่างน้อย ๑ คร้ัง 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ รร.ชท. จัดให้ นชท. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคปกติและภาคสมทบ เข้ารับการ
ฝึกงาน ณ สถานประกอบการของรัฐและเอกชน และจัดให้มีการนิเทศการฝึกงาน มีรายละเอียด ดังนี้ 
นชท. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคปกติ เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังส้ิน ๑๒ หน่วยงาน เช่น สส.ทหาร สอ.ทอ. 
นทพ. อนุสรณ์สถาน ชย.ทอ. และ สพ.ทบ. เป็นต้น 
นชท. ชั้นปีที่ ๓ ภาคสมทบ เข้ารับการฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งสิ้น ๑๑๐ หน่วยงาน เช่น บริษัทฟาสโก้ 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) การประปานครหลวง สาขาตากสิน สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก 
บริษัทโตโยต้ามหานคร สาขาพหลโยธิน และบริษัทลุมพินีพรอพเพอตี้ มาเนจเมนท์ เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้ไม่สามารถทำการนิเทศ
การฝึกงานได้ครบทุกหน่วยงาน โดยหน่วยงานท่ีมีครูไปนิเทศการฝึกงานมีจำนวน ๘ หน่วยงาน  



๘๘ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรส่งเสริมให้มีการนิเทศการฝึกงานในรูปแบบอื่น เช่น การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการให้
เจ้าของสถานประกอบการร่วมประเมินผลการนิเทศในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น 

เอกสารแนบ 

หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๕๒๙/๖๕ ลง ๒๙ เม.ย.๖๕ เรื่อง รายงานผล
การนิเทศการฝึกงาน นชท. ช้ันปีท่ี ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๓.๑.๕ สถานศึกษามีการวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพทาง
ทหารและการบริการวิชาการ/วิชาชีพ และนำผลไป ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. จัดให้มีการฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพทางทหาร นชท.  
มีรายละเอียด ดังนี้ 

• นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๑ ฝึกทักษะวิชาชีพทางทหาร ณ พัน.ร.รร.จปร.จว.น.ย. ผลการฝึกฯ คิดเป็น
ค่าเฉล่ียท่ีได้ ๔.๖๐ อยู่ในเกณฑ์ ดีเย่ียม 

• นชท. ภาคปกติ ช้ันปีท่ี ๒ ฝึกทักษะวิชาชีพทางทหาร ณ พัน.ลว.พล.นย.จว.ช.บ. ผลการฝึกฯ คิดเป็น
ค่าเฉล่ียท่ีได้ ๔.๔๐ อยู่ในเกณฑ์ ดี 

• นชท. ภาคปกติ ชั้นปีที่ ๒ ฝึกทักษะวิชาชีพทางทหาร ณ ร.๒ พัน.๓ รอ.จว.ป.จ. ผลการฝึกฯ คิดเป็น
ค่าเฉล่ียท่ีได้ ๔.๕๕ อยู่ในเกณฑ์ ดี 

วิเคราะห์ผลในการฝึกประสบการณ์ทักษะทางทหาร 

จุดแข็ง 

๑. ความพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกาย 
๒. ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ขั้นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา 

๑. ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านสมรรถภาพร่างกายล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ เดือน 
๒. เน้นย้ำ แจ้งเตือนในการเตรียมการจัดหาอุปกรณ์เครื่องสนามให้มีความพร้อมในการฝึก 



๘๙ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมีการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพ 

เอกสารแนบ 

๑. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๑๓๑๕/๖๔ ลง ๑๖ มี.ค.๖๕ เรื่อง ขออนุมัติ
หลักการแผนการฝึกภาคสนาม นชท.ภาคปกติ ช้ันปีท่ี ๑, ๒ และ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๓๕๐/๖๕ ลง ๑๘ มี.ค.๖๕ เรื่อง การรายงาน
ผลการฝึกภาคสนาม นชท. ช้ันปีท่ี ๑ ภาคปกติ รุ่นท่ี ๖๒ 
๓. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๓๕๑/๖๕ ลง ๑๘ มี.ค.๖๕ เรื่อง การรายงาน
ผลการฝึกภาคสนาม นชท. ช้ันปีท่ี ๒ ภาคปกติ รุ่นท่ี ๖๑ 
๔. หนังสือ บก.รร.ชท.(ยุทธการฯ) ท่ี ต่อ บก.รร.ชท.(ยก.) เลขรับ ๓๕๒/๖๕ ลง ๑๘ มี.ค.๖๕ เรื่อง การรายงาน
ผลการฝึกภาคสนาม นชท. ช้ันปีท่ี ๓ ภาคปกติ รุ่นท่ี ๖๐ 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๓.๑ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

   ✓มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 



๙๐ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

ประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒ ด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย 

๓.๒.๑ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ นชท. ทุกคนทำโครงการ พัฒนาทักษะวิชาชีพที่
สอดคล้องกับสาขางานที่เรียนเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มตามความเหมาะสม โดยผลงานที่เกิดขึ้น
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจำนวนโครงการทั้งหมด 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. จัดให้ นชท. ทุกคนทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ รายละเอียด 
ดังนี้ 

• แผนกช่างกลโรงงาน จัดทำโครงการส่ิงประดิษฐ์ท้ังหมด ๕ รายการ ดังนี้ เครื่องสีข้าว เครื่องสีข้าวโพด 
เครื่องชุบโลหะไฟฟ้า เครื่องนวดข้าวอัตโนมัติ และพัดลมระบายความร้อนในโรงงาน 

• แผนกช่างยานยนต์ จัดทำโครงการส่ิงประดิษฐ์ท้ังหมด ๓ รายการ คือ เครื่องย่อยกิ่งไม้อเนกประสงค์
แบบเคล่ือนท่ีได้ เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ และเครื่องบรรจุภัณฑ์น้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ 

• แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ทั ้งหมด ๑๓ รายการ คือระบบฟาร์ม
อัจฉริยะ รถเข็นของไฟฟ้า สำหรับงานเกษตร อุปกรณ์รดน้ำใส่ปุ ๋ย และเก็บข้อมูลเข้ ามือถือ แบบ
อัตโนมัติพลังงานโซล่าเซลล์ รถเสิร์ฟอาหารผู้ป่วยติดเช้ือ การตรวจสอบภาษาการสำหรับบ้านอัจฉริยะ
โดยใช้เซ็นเซอร์คิเนคท์ ระบบตรวจจับและจดจำใบหน้าฐานข้อมูลนักเรียน ระบบบริหารคลังและวัสดุ
ออนไลน์ Tower Clan เคลื่อนที่ รถบรรทุกสัมภาระ เดินตามอัตโนมัติ ชุด Recycle Pla ขนาดเล็ก 
รถตัดหญ้าพลังงานหมุนเวียน เครื่องเตือนน้ำท่วมพลังงานแสงอาทิตย์ และเครื่องแกะสลักขนาดเล็ก 
(Mini CNC) 

อย่างไรก็ตาม รร.ชท. ยังขาดขั้นตอนการนำส่ิงประดิษฐ์ไปใช้ให้ประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง ๆ  

สรุปผลการประเมิน 

ไม่ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรมอบ/บริจาคส่ิงประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก รร.ชท. 

เอกสารแนบ 

หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี ต่อ บก.รร.ชท (ยก.) เลขรับ ๔๖๐/๖๕ ลง ๑๘ เม.ย.๖๕ เรื่อง รายงานผลการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ นชท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 



๙๑ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๓.๒.๒ สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลให้ครูทุกคนแก้ไขปัญหา พัฒนาการเรียนการสอนรายวิชา 
โดยการศึกษา การทำวิจัยในชั้นเรียน หรือสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (สามารถจัดกลุ่มไม่เกิน ๓ คน : 
งานวิจัย หรือ ไม่เกิน ๖ คน : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์) 

ผลการดำเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. จัดให้ ครู-อาจารย์ ทุกคนจัดำวิจัยในชั้นเรียน/ นวัตกรรม
ส่ิงประดิษฐ์ รายละเอียด ดังนี้ 

• แผนกช่างกลโรงงาน จัดทำวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรมสิ ่งประดิษฐ์ ทั ้งหมด ๒๔ รายการ เช่น 
การศึกษาผลการเรียนรู้รายวิชาการทดสอบแบบทำลายสภาพในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โควิด ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ ภาคสมทบ การศึกษาผลสัมฤทธิ์การใช้
เครื่องมือพื้นฐานในงานช่าง ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะออนไลน์ วิชางานฝึกฝีมือ ของนักเรียนช่างฝมีือ
ทหาร ภาคปกติ รุ่นท่ี ๖๒ ช้ันปีท่ี ๑ ตอนเรียนท่ี ๓ และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช่างฝีมือ
ทหาร วิชาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ช้ันปีท่ี 1 ภาคสมทบ ท่ีมีผลต่อการใช้ส่ือการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด เป็นต้น 

• แผนกช่างยานยนต์ จัดทำวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด ๙ รายการ เช่น การใช้
เทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อการศึกษาและการนำเสนอผลงาน วิชางานระบบฉีดเช้ือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ 
การใช้ส่ือ VDO เพื่อแก้ไขปัญหาการถามซ้ำในวิชาเขียนแบบเครื่องกล และการศึกษาแบบจับคู่เพื่อน
คู่คิด ของ นชท. ช้ันปีท่ี ๑/๒ ภาคสมทบ ในวิชางานเครื่องล่างรถยนต์ เป็นต้น 

• แผนกไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำวิจัยในช้ันเรียน/นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ ท้ังหมด ๒๕ รายการ เช่น 
การปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีว ินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนช่างฝีมือทหาร          
ช่างไฟฟ้ากำลัง ช้ันปีท่ี ๒ และการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีใช้โปรแกรม Tinkercad ในการ
เรียนออนไลน์ในวิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การเพิ ่มทักษะในการออกแบบ และการทดสอบ
สายอากาศโฟลเด็ดได้โพลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ เป็นต้น 

• แผนกวิชาพื้นฐาน จัดทำวิจัยในชั้นเรียน/นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด ๙ รายการ เช่น การจัดการ
เรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง งานและ
พลังงานของนักเรียนช่างฝีมือทหาร ชั้นปีที่ ๒ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์
ตรีโกณมิติโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem based learning : PBL ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร      
ชั้นปีที่ ๒ และการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยการบูรณาการสอนนวัตกรรม 
สอนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี ๒๑ ของนักเรียนช่างฝีมือทหาร ช้ันปีท่ี ๑ เป็นต้น 

• แผนกวิชาทหาร จัดทำวิจัยในช้ันเรียน/นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ ท้ังหมด ๗ รายการ เช่น การศึกษาการ
จัดกิจกรรมกลางแจ้ง และกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ นชท.      
ชั ้น  ปีที ่ ๑ การเปรียบเทียบระหว่างความพึงพอใจการศึกษาหลักสูตรวิชาทหารกับแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อในหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที ่ ๒ และเครื่องตรวจนับการดันพื้นแบบ New 
Normal เป็นต้น 



๙๒ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ ทำการสร้างนวัตกรรมและวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อแผนการศึกษาแห่งชาติ ในการฝึกฝนให้บุคคลากรทางการศึกษามีความรู้และทักษะในการทำวิจัย
และการพัฒนาส่ิงประดิษฐ์ 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ทำการเผยแพร่วิจัยในชั้นเรียนและนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สู่สาธารณชน 
เช่น การตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ หรือ การจัดการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้กับสถานศึกษาอื่น ๆ 

เอกสารแนบ 

หนังสือ บก.รร.ชท. ท่ี ต่อ บก.รร.ชท (ยก.) เลขรับ ๔๖๐/๖๕ ลง ๑๘ เม.ย.๖๕ เรื่อง รายงานผลการสร้างและ
พัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ นชท. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๓.๒.๓ สถานศึกษามีรายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำ การประกวด การแสดง โครงการพฒันา
ทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ของ นชท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบดำเนินการ 

ผลการดำเนินงาน  ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีรายละเอียดรายจ่ายในการ  สนับสนุนการจัดทำ            
การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ ของ นชท. ดังนี้ 

- งบประมาณ เป็นเงิน ๕๔,๐๗๒,๒๗๒.๒๐ บาท 
- เงินรายรับของสถานศึกษา ๒๐,๕๖๕,๑๓๐.-บาท 
รวมเป็นเงินท้ังส้ิน ๗๔,๖๓๗,๔๐๒.๒๐ บาท 

ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนา นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ นชท.  เป็นเงิน ๑,๖๓๒,๒๘๓.-บาท คิดเป็นร้อย ๒.๑๙ 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 
เอกสารแนบ 



๙๓ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

๓.๒.๔ สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ ในการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม 
สถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ 
งานวิจัย 

ผลการดำเนินงาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. มีการประชุมหาความร่วมมือทางวิชาการและนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์กับกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด มหาชน เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๔ ในหัวข้อ Electric Vehicles 
และ Battery และยังมีการส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง รร.ชท. และ มจพ. 
ในการผลิตตู้อบฆ่าเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยรังสียูวี และเครื่องอบโอโซน แก่ รพ.ทหารผ่านศึก ร.พ.เทพรัตร
เวชชากูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา 

ควรริเริ่มให้มกีารประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ อย่างต่อเนื่อง และจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าใน
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างสม่ำเสมอ 

เอกสารแนบ 

๑.หนังสือ กนผ.บก.สปท. ท่ีกห ๐๓๑๗.๑.๒/๔๒๙ ลงวันท่ี ๒ มิ.ย.๖๕ เรื่อง การมอบอุปกรณ์การแพทย์ 
๒.หนังสือ กฝศ.รร.ชท. ท่ี ๐๓๑๗.๗.๒/๖๔ ลง ๑๑ พ.ย.๖๔ เรื่อง รายงานผลการประชุมแนวทางความร่วมมือ
วิชาการระหว่าง รร.ชท.สปท. และกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด มหาชน 

๓.๒.๕ สถานศึกษา นำผลงาน โครงงาน นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ ของครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และ นชท. เผยแพร่สู่สาธารณชน 

ผลการดำเนินงาน  ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ รร.ชท. มีการนำส่ิงประดิษฐ์ไปร่วมแสดงในงานวิทยาการทางทหาร
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๒ เม.ย.๖๕ ณ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาทางทหาร สปท. มีรายช่ือ
ส่ิงประดิษฐ์ท่ีนำไปจัดแสดงท้ังส้ินจำนวน ๕ รายการ เช่น ส่ือการเรียนการสอนวิชาอากาศยานไร้คนขับ ส่ือการ
เรียนการสอนวิชายานยนต์ไฟฟ้า เครื่องตรวจจับอุทกภัย เครื่องสแกนใบหน้า และเครื่องส่งอาหารสำหรับ
ผู้ป่วยติดเช้ือ โดยมีผลประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
 



๙๔ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมิน 

ผ่าน 

จุดแข็ง 

รร.ชท. มีการเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์มากขึ้น ทั้งในรูป On-site และ Online เพื่อเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลด้านนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ใน นชท. และบุคคลภายนอกท่ีสนใจ 

จุดที่ควรพัฒนา 

- 

เอกสารแนบ 

หนังสือ บก.รร.ชท ท่ี ต่อ (ยก) เลขรับ ๕๙๑/๖๕ ลง ๒๕ พ.ค.๖๕ เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมงานวิทยาการ
ทางทหารเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ 
 

สรุปผลการประเมินประเด็นพิจารณาที่ ๓.๒ 

ผลการประเมิน ค่าคะแนน ระดับคุณภาพ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๕ ข้อ ๕  คะแนน ดีมาก 

   ✓ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๔ ข้อ ๔  คะแนน ดี 

   ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๓ ข้อ ๓  คะแนน พอใช้ 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๒ ข้อ ๒  คะแนน ต้องปรับปรุง 

    ▢ มีผลตามประเด็นการประเมิน  ๑ ข้อ ๑  คะแนน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

 
 



๙๕ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปผลการประเมินด้านที่ ๓ คุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน ผลสัมฤทธิ์
ของการ

ดำเนินงาน 

ค่า
คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

๓.๑ ความร่วมมือในการ
สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู ้

  

(๕) ดีมาก มีผลตามข้อ ๑ – ๕ 

(๔) ดี มีผลตามข้อ ๑ – ๔ 

(๓) พอใช้ มีผลตามข้อ ๑ – ๓ 

(๒) ต้องปรับปรุง มีผลตามข้อ ๑ – ๒ 

(๑) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตาม
ข้อ ๑ 

มีผลตาม
ข้อ 

๑,๒,๓,๕ 

๔ ดี 

๓.๒ การจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา 

  

(๕) ดีมาก มีผลตามข้อ ๑ – ๕ 

(๔) ดี มีผลตามข้อ ๑ – ๔ 

(๓) พอใช้ มีผลตามข้อ ๑ – ๓ 

(๒) ต้องปรับปรุง มีผลตามข้อ ๑ – ๒ 

(๑) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน มีผลตาม
ข้อ ๑ 

  

มีผลตาม
ข้อ 

๒,๓,๔,๕ 

๔ ดี 

สรุปผลการประเมิน ด้านที่ ๓ (ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ + ๓.๒ ÷ ๒) 

หมายเหตุ: คะแนน ๔.๕๑- ๕.๐๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดีมาก 

             คะแนน ๓.๕๑- ๔.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ดี 

             คะแนน ๒.๕๑- ๓.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ พอใช้ 

             คะแนน ๑.๕๑- ๒.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 

             คะแนน ๑.๐๐- ๑.๕๐ ประเมินผลอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุงอย่าง
เร่งด่วน 

๔ ดี 

 
 
 
 
 



๙๖ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

สรุปจุดที่ควรพัฒนาด้านที่ ๓ 

๑. ควรเพิ่มจำนวนกิจกรรมการดำเนินการการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เมื่อสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาลดลง รวมถึงการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น 

๒. ควรเน้นการจัดทำกิจกรรมในรูปแบบแบบผสมผสาน เช่น การฟังการบรรยาย เล่นเกมส์ และ
กิจกรรมนันทนาการ ระหว่างวิทยากรและ นชท. (Active Participants) มากกว่าการนั่งฟังการบรรยายเพียง
อย่างเดียว 

๓. ควรเชิญวิทยากรภายนอกมาร่วมบรรยายให้ครบทุกสาขาวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็น
การแลกเปล่ียนความรู้และเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันและเทคนิคใหม่ๆ ในการพัฒนาช้ินงานในแต่ละสาขา
วิชาชีพ เพื่อรองรับความต้องการในอนาคต 

๔. ควรส่งเสริมให้มีการนิเทศการฝึกงานในรูปแบบอื่น เช่น การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และการให้
เจ้าของสถานประกอบการร่วมประเมินผลการนิเทศในรูปแบบออนไลน์ เป็นต้น 

๕. ควรมีการศึกษาดูงานด้านวิชาชีพ 
๖. ควรมอบ/บริจาคส่ิงประดิษฐ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่หน่วยงานท้ังภายในและภายนอก รร.ชท. 
๗. ควรสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ทำการเผยแพร่วิจัยในช้ันเรียนและนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์สู่สาธารณชน 

เช่น การตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ หรือ การจัดการประชุมเพื่อแลกเปล่ียนองค์ความรู้กับสถานศึกษาอื่น ๆ 
๘. ควรริเริ ่มให้มีการประสานความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน สมาคม ชมรม สถานประกอบการ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงงาน นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ผ่านการประชุมออนไลน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 

รายงานการประเมินตนเองของ รร.ชท.สปท.   
 

ส่วนที่ ๔  
แนวทางการพัฒนาและความต้องการช่วยเหลือ 

 

ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนงาน 

- ผู้บริหารให้ความสำคัญในติดตามการดำเนินงานและสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพล  
ผู ้บัญชาการ รร .ชท. ได้ให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัต ิราชการ            
การช่วยเหลือประสานงานกับหน่วยงานอื่น การให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้ ผบ.รร.ชท. ยังกรุณาดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพล เช่น 
การเยี่ยมกำลังพลที่เจ็บป่วย การมอบอาหารและแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์ และกำหนดมาตรการเพื่อ
รับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจท่ีดีให้แก่
กำลังพล รร.ชท.  

- รร.ชท. มีการพัฒนาระบบการออกข้อสอบและวิเคราะห์ผลที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน  
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้มีการนำความรู้ด้านทฤษฎีการสอนและทฤษฎีการเรียนรู้เข้ามาปรับปรุงใน
การออกข้อสอบและการวิเคราะห์ผล โดยได้มีเริ่มมีมาตรการกำหนดให้ครูออกข้อสอบโดยอ้างอิงจาก
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม (Bloom’s taxonomy) อย่างน้อย ๑ วิชาในทุกสาขาที่จัดการเรียนการ
สอน รวมถึงการกำหนดแบบฟอร์มในการวิเคราะห์ผลคะแนนสอบของ นชท. ในแต่ละช้ันเรียน เพื่อให้
การวัดและประเมินผลมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

- ครูอาจารย์ รร.ชท. เร่ิมมีการใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสื่อการสอน  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครูอาจารย์ได้ปรับตัวในการ
จัดหาและผลิตสื่อการสอนในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การจัดทำ YouTube ช่อง MTTS The 
Next Gen เพื่อนำเสนอความรู้เกี ่ยวกับวิชาช่าง ต่าง ๆ เช่นการนำเสนอการทำงานของมอเตอร์
แม่เหล็ก สาธิตการขัดชิ้นงาน เทคนิคการเรียงท่อแอร์ให้ถูกวิธี สมการเชิงเส้นสองตัวแปร และการ
เขียนอธิบายความ 

- รร.ชท. ให้ความสำคัญในการปลูกฝัง นชท. ให้มีความรักชาติ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริม 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทะนุบำรุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  และเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาวิชาชีพ 
นชท. ได้ร ับการปลูกฝังให้มีความรักชาติและบริการชุมชนสังคมผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
การศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ทางทหารและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมเนื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา การตั้งจุดบริการประชาชนเนื ่องในเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์        
การซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านแก่บุคคลท่ัวไป เป็นต้น 
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ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอปุสรรคในการปฏิบัติงาน 

- การเตรียมความพร้อมในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ทำให้บางโครงการ/กิจกรรม ถูกยกเลิกไปเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
นโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ในการลด
ความเสี ่ยงของการชุมนุมในที ่แออัด อย่างไรก็ตาม รร .ชท. ได้ปรับให้มีความพยายามในการ           
จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อโอกาสในการกระจายเช้ือ 

- ความรู้ด้านวิชาชีพครู  
รร.ชท. มีครู-อาจารย์ที่มีความรู้ด้านวิชาชีพช่างเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังขาดความรู้เพิ่มเติมใน
ด้านวิชาชีพครู ซึ่งมีความจำเป็นในการรับการอบรมมากขึ้น 

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
รร.ชท. อยู่ในช่วงการพัฒนาระบบป้องกันผู้บุกรุกระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รร.ชท. (Firewall) อาจ
ส่งผลทำให้ระบบป้องกันผู้บุกรุกมีช่องโหว่ และนำไปสู่สาเหตุของการโจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้ 
นอกจากนี้ยังขาดงบประมาณในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น โปรแกรม อุปกรณ์
กล้อง ระบบเสียง และสัญญาณอินเตอร์เน็ต และงบประมาณในการพัฒนาห้องทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาที่ต้องการให้หน่วยงานต้นสังกัดสนับสนุน 

จัดการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพครู เช่น การจัดทำคลังแบบประเมิน การทำวิจัยในชั้นเรียน
และนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ การสอนแบบ Active Learning 
ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานต้นสังกัด เช่น การจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ /วัสดุฝึกศึกษา/นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การจัดสรรงบประมาณเพื่ อการสอนออนไลน์ 
เพื่อสนับสนุนให้การสอนเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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