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 บทคัดยอ 
 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑         
มีวัตถุประสงคการวิจัย ๔ ประการ ไดแก ๑) เพ่ือประเมินความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายเรือ ๒) เพ่ือศึกษาการนําความรูท่ีไดจากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือไปใชในการ
ปฏิบัติงาน ๓) เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ และ ๔) เพ่ือศึกษา
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ประชากรที่ใชในการวิจัย จํานวน ๒ กลุม 
คือ ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา กลุมละ ๔๘ นาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
คือ แบบสอบถามการติดตามประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
สําหรับผูบังคับบัญชา และผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามออนไลน จํานวน ๒ ฉบับ สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะหเนื้อหา สรุปผลการวิจัย ดังนี ้  
  ๑. ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 
และผูสําเร็จการศึกษาทุกนายไดรับการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีข้ึนไป ผูบังคับบัญชามีความพึง
พอใจแตละดานอยูในระดับมากถึงมากที่สุด โดยผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจสูงสุดคือ ดานคุณธรรม 
จริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับมากที่สุด และผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจต่ําสุด คือ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก    
  ๒. ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก มีความพึง
พอใจในคุณภาพตนเองแตละดานอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดานคุณธรรม 
จริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา อยูในระดับ
มาก และมีความพึงพอใจต่ําสุดในดานความรู และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก 
  ๓. ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับจากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 
(ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ ไปใชในการปฏิบัติงาน ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยการปกครองบังคับบัญชา/
การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหารมีการนําไปใชสูงสุด อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ กิจกรรมทาง
ทหาร/กิจกรรมกีฬา/กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร อยูในระดับมาก และเรื่องที่นําไปใชต่ําสุดคือ สาขาวิชา
ที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ อยูในระดับมาก    
  ๔. ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ ในภาพรวม    
อยูในระดับมาก  โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดานอาจารยผูสอน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ        
ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่ําสุดในดานหลักสูตร อยูในระดับมาก   
  ๔. แนวทางในการพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ๓ สวน ดังนี ้ 
   ๔.๑ สวนวิชาการอุดมศึกษา : ควรเพ่ิมการเรียนการสอนเก่ียวกับการเขียนหนังสือราชการ 
และระบบงานสารบรรณเบื้องตน และควรทําการประเมินหลักสูตร 
   ๔.๒ สวนการฝกทักษะประสบการณในวิชาชีพทหารเรือ : ควรเพ่ิมระยะเวลาการฝกปฏิบัติ
ในวิชาชีพทหารเรือและการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลใหมากขึ้น และควรสงเสริมใหมีการเรียนรูในทักษะที่
เก่ียวของกับวิชาชีพตามพรรค - เหลา ใหมากขึ้น เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง  
   ๔.๓ สวนการพัฒนาคุณลักษณะผูนําและคุณธรรมของนายทหาร : ควรปลูกฝงหรือสราง
อุดมการณในการเปนทหาร รวมถึงใหความรูเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติไทยและทหารเรือไทยใหกับ
ผูเรียน เพ่ือเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอสถาบันพระมหากษัตริยและกองทัพเรือ 

คําสําคัญ : การติดตามและประเมินผล ผูสําเร็จการศกึษา    
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สารบัญ 

                     หนา 

บทคัดยอ ………………………………………………………………………………………………………………………………….   ก 
คํานํา…………………………………………………………………………………………………….………………………………….   ข 
สารบัญ………………………………………………………………………………………………………………………….………….   ค 
สารบัญตาราง……………………………………………………………………………………………………………….………….    จ 
สารบัญภาพ………………………………………………………………………………………………………………….………….    ฉ 
บทที่    

๑ บทนํา…………………………………………………………………………………………………………………………. ๑ 
 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา………..…………………………………………………………........   ๑ 
 วัตถุประสงคการวิจัย……………………………………………………………………….……………….............. ๒ 
 ขอบเขตการวิจัย…………………………………………………………………………………………….………...... ๒ 
 คาํจํากัดความที่ใชในการวิจัย……………………………………………………………………………….………….  ๓ 
 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ…………………………………………………………………………………….……….. ๔ 
๒ แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ……………………….………………………………………………… ๕ 
 ตอนที่ ๑ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ.๒๕๖๒ หมวด ๓ ผูรับบริการ 

           และผูมีสวนไดสวนเสีย.................................................................................................           ๕ 
 ตอนที่ ๒ กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศกึษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒…………..…….....……......  ๘ 
 ตอนที่ ๓ กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๗.................... ๑๑ 
 ตอนที่ ๔ แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะการเปนผูนํา....………….………..………………………….…….... ๑๑ 
 ตอนที่ ๕ แนวคิดเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล………….………..………………………….…….... ๑๓ 
 ตอนที่ ๖ หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘.....………...………….……...  ๑๙ 
 ตอนที่ ๗ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา.........………….………..………………........   ๒๕ 
 ตอนที่ ๘ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ………….………..…………….............................................................. ๒๘ 
 ตอนที่ ๙ กรอบแนวคิดในการวิจัย………….………..………………………………………………………….… ๓๑ 
๓ วิธีดําเนินการวิจัย……………………………………….………………………………………………………………… ๓๓ 
 ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย.......................................................................................................... ๓๓ 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัย........…………………………………………………………………………………......... ๓๓ 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย…………………………………………………….…………………………………………… ๓๓ 
 การเก็บรวบรวมขอมูล………………………………………….………………………………………………………… ๓๔ 
 การวิเคราะหขอมูล………………………………………………………………………………………………………… ๓๕ 
๔ ผลการวิเคราะหขอมูล………………………………………………………………………………………………… ๓๗ 
 ตอนที่ ๑ สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม.....................................................................................  ๓๗ 
 ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ……....……................. ๔๐ 
 ตอนที่ ๓ การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน.......................... ๔๗ 
 ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ.......................................... ๔๘ 
 ตอนที่ ๕ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ............ ๔๙ 
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๕ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ........................................................................ ๕๕ 
 สรุปผลการวิจัย…………………………………………………………………………………………………….……… ๕๕ 
 การอภิปรายผลการวิจัย………………………………………………………………………………………….…….. ๕๙ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช.....……………………………………………………………….………  ๖๐ 

รายการอางองิ..................................................................................................................................................................... ๖๒ 
ภาคผนวก................................................................................................................................................. ๖๕ 

 - แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
  ปการศกึษา ๒๕๖๑ สําหรับผูบังคับบัญชา……………………………………………….……….………...…. ๖๖ 

 - แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
  ปการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับผูสําเร็จการศึกษา………………………………………………….................. ๗๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สารบัญ (ตอ) 
 



จ 
 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

สารบัญตาราง   
                    หนา 
ตารางที ่    

๔.๑ แสดงสถานภาพผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา           .        ๓๗ 
๔.๒ แสดงสถานภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑..............................   ๓๙ 
๔.๓ แสดงความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล.......... ๔๐ 
๔.๔ แสดงความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา............... ๔๑ 
๔.๕ แสดงความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของตนเอง.......................... ๔๔ 
๔.๖ แสดงคณุภาพผูสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑสถาบันวิชาการปองกันประเทศ............................... ๔๖ 
๔.๗ แสดงคณุภาพผูสําเร็จการศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ๔๗ 
๔.๘ แสดงการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน.......................... ๔๗ 
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 บทท่ี ๑  
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 โรงเรียนนายเรือเปนแหลงผลิตนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ มีบทบาทสําคัญ        
ในการใหความรูทางวิชาการระดับอุดมศึกษาสาขาตาง ๆ ท้ังดานวิศวกรรมศาสตร และวิทยาศาสตร    
ตามความตองการของกองทัพเรือ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
จํานวน ๕ ขอ ไดแก ๑) มีความรูทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ตามมาตรฐาน       
สภาการศึกษาวิชาการทหารและสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ และสามารถใชความรู
ในการคิดวิเคราะหทําความเขาใจ และแกปญหาในเรื่องตาง ๆ ได ตลอดจนสามารถชี้แจงและแสดง
ความคิดเห็นไดอยางเหมาะสม ๒) มีความรูความสามารถในการเรือและการเดินเรือระดับสากล 
ตลอดจนมีความรูพื้นฐานในวชิาชีพทหารเรืออยางเพียงพอ พรอมที่จะศึกษาตอในวิชาชีพทหารเรือชั้นสูง
ตามพรรค - เหลาตาง ๆ ตอไป ๓) มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีลักษณะทหารท่ีดี สรางความศรัทธา
เชื่อมั่นใหแกผูอื่น และมีจิตใจที่มั่นคงเขมแข็ง ไมยอทอตออุปสรรคและความยากลําบากท้ังปวง ๔) มีความ
เปนผูนําทางทหาร มีความกลาหาญ อดทน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบตอหนาที่สามารถบังคับ
บัญชาหนวยของตนใหปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายได และ ๕) มีความมานะอุตสาหะ มีความ
ซื่อสัตยสุจริต มีความยุติธรรม รวมทั้งมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย (โรงเรียน
นายเรือ, ๒๕๕๘) ดังนั้น สถาบันการศึกษาจะตองดําเนินการติดตามผลผลิตของตนเอง เพ่ือเปนการ
ตรวจสอบวาสถาบันการศึกษาสามารถผลิตผูสําเร็จการศึกษาไดตรงตามสมรรถนะที่ตองการหรือไม 
หนวยผูใชผลผลิตมีความพึงพอใจในคุณภาพมากนอยเพียงใด  
 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา คือ กระบวนการที่จะใหขอมูลยอนกลับมา     
สูสถาบันการศึกษาวาคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปทํางานนั้นดีเพียงใด เพื่อใหไดขอมูล
เก่ียวกับคุณภาพ ขอบกพรองของผูสําเร็จการศึกษาในดานตาง ๆ เปนสิ่งยืนยันวาคุณภาพผูสําเร็จ
การศกึษาเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และเปนที่พึงพอใจของหนวยผูใชผลผลิตหรือไม เพ่ือให
ไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอยางเปนรูปธรรม       
การติดตามและประเมินผลดังกลาว ถือวาเปนตัวชี้วัดคุณภาพที่สําคัญในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (Miller, ๑๙๗๘; สมหวัง  พิธิยานุวัฒน, ๒๕๔๑; วันตา เทือกขันดี, 
๒๕๔๑; สมโภชน ภูระหงษ, ๒๕๔๓; สุวิมล ติรกานันท, ๒๕๔๓; ประอร สุนทรวิภาต, ๒๕๔๕) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใหความเห็นชอบเผยแพรและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษานําคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๓ ระดับ คือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ทั้งนี้ การประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ซึ่งองคประกอบที่ ๒ บัณฑิต ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กําหนดใหประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต 
และจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของจํานวนบัณฑิต    
ที่สําเร็จการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, ๒๕๖๐) 
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๒

 โรงเรียนนายเรือดําเนินการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
อยางตอเนื่อง โดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ (TQF) เปนกรอบ
แนวคิดในการติดตามและประเมินผลฯ ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๑ เนื่องจากเปนสวนหนึ่งของตัวบงชี ้   
ผลการดําเนินงานในการประกันคุณภาพหลักสูตร และการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผูวิจัยยังคงใชกรอบแนวคิดเดิม (TQF) ในการติดตามและ
ประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา ไดแก ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทาง
ปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๒) และเพ่ิม
ดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนําอีก ๑ ดาน เพ่ือใหสอดคลองกับอัตลักษณของนักเรียน
นายเรือ คือ “สุภาพบุรุษ ผูนํา เชี่ยวชาญวิชาชีพทหารเรือ” และวิสัยทัศนของโรงเรียนนายเรือ คือ 
“โรงเรียนนายเรือ จะเปนสถาบันผลิตนายทหารเรือที่เปนเลิศในภูมิภาคอาเซียน” (โรงเรียนนายเรือ, 
๒๕๕๘) เพ่ือเปนขอมูลแกโรงเรียนนายเรือในดานการบริหารงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อใหสอดคลองกับ
เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๓ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๖๒) โรงเรียนนายเรือไดกําหนดใหผูรับบริการ คือ หนวยผูใช
ผลผลิตจาก โรงเรียนนายเรือ ซึ่งเปนหนวยงานตาง ๆ ในกองทัพเรือที่มีผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติหนาที่
ภายหลังที่สําเร็จการศึกษา ไดแก กองเรือยุทธการ หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมอุทกศาสตร      
กรมพลาธิการทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ และกรมอูทหารเรือ  ผลการวิจัยท่ีไดจะเปน
ประโยชนสําหรับผูบริหาร ครูอาจารยในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน การปรับปรุงและ
พัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดผลผลิตซึ่งเปนนายทหารสัญญาบัตร
ที่มีคุณภาพและสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงคของโรงเรียนนายเรือ ตอบสนองความตองการของ
กองทัพเรือ และหนวยผูใชผลผลิตตอไป     
 

วัตถุประสงคการวิจัย   
 ๑. เพ่ือประเมินความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
 ๒. เพ่ือศึกษาการนําความรูที่ ไดจากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือไปใชในการ
ปฏิบัติงาน    
 ๓. เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ       
 ๔. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  

 
ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตการวิจัย ดังนี ้
 ๑. ขอบเขตดานตัวแปร : ตัวแปรทีใ่ชในการศึกษา ดังนี ้
  ๑.๑ คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบดวย ๕ ดาน ไดแก ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม ๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทาง
ปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ ๕) ดานทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเพิ่มดานที่ ๖ คือ ดานทักษะวิชาชีพ
ทหารเรือและภาวะผูนํา  
  ๑.๒ ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ 
  ๑.๓ ปญหาและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศกึษาของโรงเรียนนายเรือ 
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๓

 ๒. ขอบเขตดานประชากร : ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ๒ กลุม ดังนี้  
  ๒.๑ ผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
จํานวน ๔๘ นาย (ไมรวมเหลาตํารวจน้ําฝากเรียน และผูที่เขารับการศกึษาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ) 
  ๒.๒ ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๔๘ นาย (ไมรวม
เหลาตํารวจน้ําฝากเรียน และผูที่เขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ) 
 ๓. ขอบเขตดานระยะเวลา : ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย คือ ธันวาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔   
 

คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย 
 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตาง ๆ จากผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ และผูบังคับบัญชาโดยตรง
ของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพผูสําเร็จ
การศึกษา เปนขอมูลยอนกลับแกโรงเรียนนายเรือในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียน
นายเรือ การจัดการเรียนการสอนใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  
 วิชาชีพทหารเรือ หมายถึง การสรางพื้นฐานความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกองทัพเรือแกนักเรียนนายเรือ ประกอบดวย วิชาการเรือ การเดินเรือ กฎระเบียบเกี่ยวกับ
การเดินเรือ การทหาร และการทําสงครามทางเรือ การสรางภาวะผูนําทางทหาร และศาสตรทางทะเล
ในดานตาง ๆ 
 หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ หมายถึง หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) 
พ.ศ.๒๕๕๘ จํานวน ๔ หลักสูตร ไดแก ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา    
๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร และ ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร 
 ผูบังคับบัญชา หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่มีหนาที่ในการปกครอง การกํากับดูแล       
การนิเทศการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยตรง    
 ผูบังคับบัญชาโดยตรง หมายถึง ผูซึ่งมีอํานาจบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งของผูสําเร็จ
การศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ ในปการศกึษา ๒๕๖๑  
 คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ หมายถึง ผลประเมินที่สะทอนถึงคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษา โดยวัดไดจากการประเมินความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นายเรือ โดยผูบังคบับัญชาและตัวนายทหารเอง ประกอบดวย ๖ ดาน ไดแก ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒) ดานความรู ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ๖) ดานทักษะ
วิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา    
 ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนการสอน หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือที่สะทอนความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตร อาจารยผูสอน สภาพแวดลอม  
การเรียนรู การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล เมื่อครั้งกําลังศึกษาในโรงเรียนนายเรือ    
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๔

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 ๑. ผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอโรงเรียนนายเรือ และเปนแนวทางในการปรับปรุง 
กระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาภาวะผูนํา คุณธรรมจริยธรรม เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ    
ตามมาตรฐานของแตละสาขาวิชา ไดนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณภาพ มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพทหารเรือ 
มีความเปนผูนํา มีความเข็มแข็งทั้งดานรางกายและจิตใจ ตรงตามวัตถุประสงคการผลิตของโรงเรียน 
นายเรือ และตรงตามความตองการของหนวยผูใชงานท้ังในและนอกกองทัพเรือ   
 ๒. ผลการวิจัยที่ไดเอื้อประโยชนแกโรงเรียนนายเรือในดานกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และรองรับการดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด ๓ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ๓. เปนชองทางในการสื่อสาร การสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุมผูที่เก่ียวของหรือ  
ผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพและสมรรถนะของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือตามมาตรฐาน
การศกึษาในแตละสาขาวิชา   
 ๔. ขอมูลและขอเสนอแนะตาง ๆ ของผูบังคับบัญชาจะเปนประโยชนตอผูสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายเรือในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนใหเหมาะสมและสอดคลองกับ  
ความตองการของหนวยผูใชผลผลิตตอไป 
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บทท่ี ๒ 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผูวิจัย 
ไดศึกษาคนควาตํารา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เก่ียวของโดยนําเสนอเนื้อหาตามลําดับดังนี ้
 ตอนที่ ๑  เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ.๒๕๖๒ 
    หมวด ๓ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ตอนที่ ๒  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ตอนที่ ๓ กรอบการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๗ 
 ตอนที่ ๔ แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะการเปนผูนํา 
 ตอนที่ ๕  แนวคิดเก่ียวกับการติดตามและประเมินผล 
 ตอนที่ ๖  หลักสูตรการศกึษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ตอนที่ ๗  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 
 ตอนที่ ๘  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 ตอนที่ ๙  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ตอนที่ ๑  เกณฑคณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) พ.ศ.๒๕๖๒  
            หมวด ๓ ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปนกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการที่
สามารถนํามาประยุกตใชกับการพัฒนาการบริหารราชการเพื่อใหองคการภาครัฐมีกระบวนการทํางาน
และผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ทําใหการสงมอบผลผลิตและการบริการ
ดีข้ึน ปรับปรุงผลการดําเนินการดานอื่น ๆ และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน โดยทําใหเกิดความ
สอดคลองกันของแผนกระบวนการตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ  เกณฑ PMQA เปน
ชุดของคําถามเก่ียวกับเรื่องสําคัญของการบริหารและดําเนินงานของสวนราชการ ประกอบดวย ๗ 
หมวด ไดแก หมวด ๑ การนําองคการ  หมวด ๒ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  หมวด ๓ ผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย  หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  หมวด ๕ บุคลากร  หมวด ๖ 
การปฏิบัติการ และหมวด ๗ ผลลัพธการดําเนินการ การวิจัยครั้งนี้ ใหความสําคัญกับหมวด ๓ 
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยโรงเรียนนายเรือกําหนดไววาผูรับบริการ คือ กองเรือยุทธการ  
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน กรมอุทกศาสตร กรมพลาธิการทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ และ
กรมอูทหารเรือ ผูมีสวนไดสวนเสีย คือ กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม หนวยเฉพาะกิจทหารมหาดเล็ก
รักษาพระองค หนวยข้ึนตรงกองทัพเรือที่ไมใชผูรับบริการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูปกครองนักเรียน
นายเรือ และประชาชนที่เกี่ยวของ เปนการตรวจประเมินวาสวนราชการ (รร.นร.) ใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อความสําเร็จของสวนราชการอยางตอเนื่องอยางไร รวมทั้งวิธีการ
ในการคนหาของสารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การตอบสนองความตองการและทําให
เหนือกวาคาดหวัง และการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในระยะยาว เพื่อ
ปรับปรุงและคนหาโอกาสในการพัฒนาความสามารถผลิตกําลังพลซึ่งเปนนายทหารสัญญาบัตรหลักที่มี
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่ตรงกับความตองการของหนวยผูใช (ทร.) (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, ๒๕๖๒) ตามรายละเอียด ดังนี ้



๖ 
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 หมวด ๓  ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 ในหมวดผูรับบริการและผู มีสวนไดสวนเสีย เปนการตรวจประเมินวาสวนราชการให
ความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือความสําเร็จของสวนราชการอยางตอเนื่องอยางไร 
รวมทั้งวิธีการในการคนหาของสารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การตอบสนองความ
ตองการและทําใหเหนือกวาคาดหวัง และการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใน
ระยะยาว 
 ๑.๑ ความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย : สวนราชการมีวิธีการอยางไรใน
การรับฟงและคนหาสารสนเทศจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ก. สารสนเทศผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๑) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการรับฟง ปฏิสัมพันธ และสังเกตผูรับบริการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหไดสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชตอได  
    -  วิธีการดังกลาวแตกตางกันอยางไรระหวางผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย      
กลุมผูรับบริการ กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย หรือกลุมเปาหมายอ่ืน และวิธีการดังกลาวแตกตางกันอยางไร
ในแตละชวงของวงจรชีวิตของการเปนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการคนหาขอมูลปอนกลับ/ขอเสนอแนะจาก
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยางทันทวงที และสามารถนําขอมูลดังกลาวไปใชในการพัฒนา
คุณภาพของผลผลิต บริการและการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๒) ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่พึงมีในอนาคต 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการรับฟงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในอดีต 
อนาคต และของคูแขง/คูเทียบ ในเรื่องผลผลิต การบริการและการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย เพ่ือใหไดสารสนเทศที่สามารถนําไปใชตอได  
  ข. การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย และผลผลิตและการบริการ 
   (๓) การจําแนกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในเรื่องดังนี ้
       -  การใชสารสนเทศเกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนผลผลิต
และการบริการ เพ่ือจําแนกกลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งในปจจุบันและในอนาคต 
       -  การกําหนดวากลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและกลุมเปาหมายใด 
ควรไดรับความสําคัญและมุงเนนเพ่ือใหเกิดผลการดําเนินการที่ดีขึ้นโดยรวม 
   (๔) ผลผลิตและการบริการ 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในเรื่องดังนี ้
       -  การกําหนดความตองการผลผลิตและการบริการของผูรับบริการและผูมีสวน
ไดสวนเสีย 
       -  การคนหาและปรับปรุงผลผลิตและการบริการเพ่ือตอบสนองความตองการ
และทําใหเหนือกวาความคาดหวังของกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
       -  คนหาและปรับปรุงผลผลิตและการบริการเพ่ือเขาสูกลุมเปาหมายใหมในการ
ดึงดูดผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใหม รวมท้ังสรางโอกาสในการขยายความสัมพันธกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน 
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 ๑.๒ การสรางความผูกพัน : สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการสรางความสัมพันธ ความพึง
พอใจและความผูกพันกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
  ก. ความสัมพันธและการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๕) การจัดการความสัมพันธ 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการสื่อสาร สราง และจัดการความสัมพันธกับ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือ 
       -  ใหไดผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมใหม 
       -  จัดการและสรางภาพลักษณท่ีดีของสวนราชการ 
       -  รักษาความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ตอบสนองความ
ตองการ และทําใหเหนือกวาความคาดหวังในแตละชวงของวงจรชีวิตของการเปนผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 
   (๖) การเขาถึงและการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
สามารถเขาถึงสารสนเทศ การบริการ และการสนับสนุนจากสวนราชการ 
    -  รูปแบบและกลไกการสื่อสารท่ีสําคัญในการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสียมีอะไรบาง รูปแบบและกลไกเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไรระหวางกลุมผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสียที่มีความตองการแตกตางกัน 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในเรื่องดังนี ้
       -  ระบุขอกําหนดที่สําคัญในการตอบสนองความตองการของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย  
       -  ถายทอดขอกําหนดดังกลาวไปสูการปฏิบัติ ไปยังบุคลากรทุกคนและ          
ทุกกระบวนการที่เก่ียวของในการสนับสนุนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๗) การจัดการกับขอรองเรียน 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการจัดการกับขอรองเรียนของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย และทําใหมั่นใจวาขอรองเรียนไดรับการแกไขอยางทันทวงทีและมีประสิทธิผล 
    -  การจัดการขอรองเรียนของสวนราชการสามารถเรียกความเชื่อม่ันของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหกลับคืนมาไดอยางไร และสามารถสรางความพึงพอใจ ความผูกพัน
และหลีกเลี่ยงการเกิดขอรองเรียนซ้ําในอนาคตไดอยางไร 
  ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๘) ความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจและความผูกพัน 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และ
ความผูกพันของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
    -  วิธีการเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไรระหวางกลุมผูรับบริการและผูมีสวนได
สวนเสีย 
    -  วิธีการดังกลาวสามารถเก็บสารสนเทศที่พรอมใชงาน สามารถนําไปใชประโยชน
ในการตอบสนองใหเหนือความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
   (๙) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน 
    -  สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการคนหาสารสนเทศดานความพึงพอใจของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย โดย 
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       -  เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
คูแขง/คูเทียบ 
       -  เปรียบเทียบกับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียของ
หนวยงานอื่นที่มีผลผลิตหรือการบริการที่คลายคลึงกัน หรือกับระดับเทียบเคียงของลักษณะงาน 
ประเภทอ่ืน 
  ค. การใชขอมูลและสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและขอมูลอื่นที่
เก่ียวของ 
   (๑๐) การใชขอมูลและสารสนเทศของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียและขอมูลอ่ืน
ที่เก่ียวของ 
       -  สวนราชการมีการใชขอมูลความคิดเห็นของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
รวมถึงขอมูลและสารสนเทศอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
และเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในการดําเนินงานไดอยางไร 
 

ตอนที่ ๒  กรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๒.๑ ความหมาย 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for 
Higher Education : TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา        
ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับสูงขึ้น 
มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงข้ึนตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตร
ในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการ
เรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมั่นใจ
ในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษา
วาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู (คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
๒๕๕๒) 
 ๒.๒ หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอดุมศึกษาแหงชาต ิ
  ๒.๒.๑ ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ      
ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา 
โดยมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒเิปนเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของ
อาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพ่ือใหม่ันใจวา บัณฑิต     
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง 
  ๒.๒.๒ มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปน
มาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูท่ีเกี่ยวของได
เขาใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ 
กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้น
อยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 
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  ๒.๒.๓ มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตาง ๆ ท่ีไดดําเนินการไวแลวเขาไวดวยกัน
และเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเกี่ยวของไดเขาใจอยางชัดเจนเก่ียวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศกึษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตาง ๆ 
  ๒.๒.๔ มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ของประเทศไทยเปนที่
ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ     
โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยาง
หลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษาคือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ เปนที่พึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิต และเปนคนดีของสังคม ชวยเพ่ิมความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 
 ๒.๓ วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ  
  ๒.๓.๑ เพ่ือเปนกลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการ
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
  ๒.๓.๒ เพ่ือกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ และเพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลัก และเปนแนวทาง     
ในการวางแผน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร            
การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา 
  ๒.๓.๓ เพ่ือเชื่อมโยงระดับตาง ๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพื่อบุคคล 
จะไดมีโอกาสเพ่ิมพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความ
ชัดเจนและโปรงใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตาง ๆ กับนานาประเทศได  
  ๒.๓.๔ เพ่ือชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการประกัน
คุณภาพภายนอกเก่ียวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน 
  ๒.๓.๕ เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความ
มั่นใจในกลุมผูที่เก่ียวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอ่ืน ๆ ทั้ง
ในและตางประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคณุลักษณะอ่ืน ๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงม ี
  ๒.๓.๖ เพ่ือประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา ทั้งใน
และตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และการ
รับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
  ๒.๓.๗ เพ่ือใหมีการกํากับดูแลคณุภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา 
  ๒.๓.๘ เพ่ือนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง 
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 ๒.๔ โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแหงชาติ   
  ๒.๔.๑ ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)  
   ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพ่ิมข้ึนของระดับสติปญญาที่ตองการ และความซับซอน
ของการเรียนรูท่ีคาดหวัง คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มตนที่ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) และสิ้นสุดที่
ระดับที่  ๖ ปริญญาเอก ดังนี้  อนุปริญญา ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑติชั้นสูง และปริญญาเอก 
  ๒.๔.๒ การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย 
   การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้  
   ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม 
จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความ
ขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 
   ๒) ดานความรู หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการนําเสนอขอมูล 
การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎ ีตลอดจนกระบวนการตาง ๆ และสามารถเรียนรู
ดวยตนเองได  
   ๓) ดานทักษะทางปญญา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและ    
ใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ในการคิดวิเคราะหและ    
การแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน  
   ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถ
ในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการ
วางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 
   ๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและ
สถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ซึ่งบางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ 
การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย  
   มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาขึ้น
จากการเรียนรูทั้ง ๕ ดานที่ไดรับการพัฒนาระหวางการศึกษา จากการเรียนและการเขารวมในกิจกรรม
ตาง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรูความเขาใจและ
ความสามารถจากการเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนที่เชื่อถือเมื่อจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว 
  ๒.๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ  
  ๒.๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ จากมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
ของแตละระดับคุณวุฒิ จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงค
แตกตางกัน  
  ๒.๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 
   ระบบหนวยกิตเปนระบบท่ีใชเพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรูที่คาดหวังวานักศึกษาจะ
ไดรับในการศึกษาแตละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรที่
สาขา/สาขาวิชาตางกันแมในระดับเดยีวอาจแตกตางกันได 



๑๑ 
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  ๒.๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ 
   การกําหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนมาตรฐานสากล ถูกตอง 
แมนยํา หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาตาง ๆ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒.๔.๗ การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ 
   

ตอนที่ ๓  กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๗ 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาซึ่งมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑและแนวปฏิบัติตาง ๆ เพื่อสงเสริมสนับสนุนพัฒนาการดําเนินงานเก่ียวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาไดดําเนินการทบทวนองคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหมีความ
ทันสมัย สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปและความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตาง ๆ ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดใหความเห็นชอบใหเผยแพรและ
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษานําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
ไปใชเปนแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาตามบริบทของแตละสถาบัน ซึ่งเนื้อหาประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจนกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  
 ซึ่งกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ กําหนดไว ๖ องคประกอบ (รวม ๑๔ ตัวบงชี้ ) 
ประกอบดวย องคประกอบที่ ๑ การกํากับมาตรฐาน (๑ ตัวบงชี้) องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต (๒ ตัวบงชี้) 
องคประกอบที่ ๓ นักศึกษา (๓ ตัวบงชี้) องคประกอบที่ ๔ อาจารย (๓ ตัวบงชี้) องคประกอบท่ี ๕ 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน (๔ ตัวบงชี้) และองคประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู (๑ ตัวบงชี้) โดยเกี่ยวของกับผูสําเร็จการศึกษาโดยตรง คือ องคประกอบที่ ๒ บัณฑิต ตัวบงชี้ที่ 
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ที่กําหนดใหประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผูใชบัณฑิต โดยจํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศกึษา      
 

ตอนที่ ๔  แนวคิดเกี่ยวกับคณุลักษณะการเปนผูนํา  
 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (๒๕๓๙) ไดอธิบาย คุณลักษณะของการเปนผูนํา (Leadership 
Traits) คือ คุณสมบัติประจําบุคคลซึ่งทําใหไดรับความเชื่อฟง ความมั่นใจ ความเคารพนับถือ และความ
รวมมืออยางภักดีจากผูใตบังคับบัญชาของตน คุณลักษณะการเปนผูนํา มี ๑๔ ประการ คือ 
  ๔.๑ ความซื่อสัตย (Integrity) คือ ลักษณะของความซื่อตรงและความมั่นคงในหลัก
ศีลธรรม รักความจริงและมีน้ําใจสุจริต 
  ๔.๒ ความรู (Knowledge) คือ มีความรูในวิชาชีพของตน และมีความเขาใจในตัว
ผูใตบังคับบัญชา ผูที่รูงานเปนอยางดียอมมีความเชื่อมั่นในตนเอง สวนคนที่ขาดความรูนั้นไมสามารถจะ
ปดบังคนอ่ืนอยูไดนาน เพราะสักวันหนึ่งหากมีคนถามเกี่ยวกับความรูนั้นขึ้นมาแลว ก็ใหคําตอบเขาไมได 
ความรูในที่นี้ไมจํากัดเพียงแตจะรูเรื่องทหารเทานั้น เหตุการณตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ตองมีความสนใจดวย ไมมีอะไรที่จะดึงดูดความเชื่อมั่นและความเคารพนับถือไดรวดเร็วเทากับการแสดง
ความรูความสามารถใหปรากฏออกมา 
  ๔.๓ ความกลาหาญ (Courage) คือ ลักษณะจิตที่ตระหนักดีถึงความนากลัวของอันตราย 
แตสามารถควบคุมตัวใหเขาเผชิญไดดวยความสงบม่ันคง สามารถเขารับผิดชอบและปฏิบัติหนาที่ใน
สถานการณอันตรายนั้นได ผูนําตองมีความกลาหาญทางใจเทากับความกลาหาญทางรางกาย ความกลาหาญ
ทางใจ หมายถึงรูและยืนยันในสิ่งที่ถูกตอง แมตองเผชิญกับความไมพอใจของบุคคลอ่ืน ผูนําที่มีความ
กลาหาญทางใจตองรูจักยอมรับเมื่อตนกระทําผิด และกลาตัดสินใจวาเปนการถูกตอง 
  ๔.๔ ความเด็ดขาด (Decisisveness) คือ ความสามารถที่จะตัดสินใจไดทันที และ
ประกาศออกมาอยางชัดเจนและมั่นคง 
  ๔.๕ ความเชื่อถือได (Dependability) คือ การปฏิบัติงานอยางถูกตองแนนอนจนเปนที่
เชื่อถือและไววางใจตอผูใหญและผูนอย ไมวางานนั้นจะตองมีการควบคุมหรือปราศจากการควบคุม ทั้ง
ตอหนาหรือลับหลัง 
  ๔.๖ ความริเริ่ม (Initiative) คือ ความตองการท่ีจะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเริ่มตนโดย
ความคิดของตนเอง หรือการรับแสดงความคิดเห็นเริ่มตนที่จะแกไขปรับปรุงใหเจริญยิ่งข้ึน ไดแก 
ขอเสนอแนะตาง ๆ ที่ไดรับการพิจารณาโดยรอบคอบแลว ความริเริ่มนี้จะมีผลใหเกิดความผูกพันตองาน
และกําลังใจที่จะทํางานใหสําเร็จ 
  ๔.๗ กาลเทศะหรือความแนบเนียน (Tact) คือ ความสามารถที่จะรวมงานหรือ
ประสานงานกับผูอ่ืนไดดีโดยปราศจากการกระทบกระทั่ง รูจักใชคําพูดหรือกระทําในสิ่งท่ีควรกระทํา
และเหมาะกับกาลเวลา มีความเขาใจในธรรมชาติของมนุษย และรูจักสังเกตความรูสึกของบุคคลอ่ืน 
  ๔.๘ ความยุติธรรม (Justice) คือ ความเที่ยงตรงไมลําเอียงปราศจากอคติทั้งสี่ คือ ฉันทา 
(ความรักใคร) โทสา (โกรธ) โมหา (หลง) และภยา (ความเกลียดกลัว) ในการปกครองบุคคลเปนจํานวน
มากนั้น ความยุติธรรมจะกอใหเกิดการยกยองสรรเสริญ ความเคารพนับถือและความเชื่อมั่นของ
ผูบังคบับัญชา ในทางตรงกันขามความไมยุติธรรมหรือการเลือกที่รักมักที่ชังจะทําลายขวัญทหารไดเร็ว 
  ๔.๙ ความกระตือรือรน (Enthusiasm) คือ การแสดงความสนใจและเอาใจใสอยาง
แทจริงตอหนาที่หรือกิจการที่ตนปฏิบัติดวยความราเริงแจมใส และมองโลกในแงดี สิ่งสําคัญท่ีแสดงให
เห็นถึงความกระตือรือรน คือ การปฏิบัติหนาที่การงานดวยความกระฉับกระเฉง มีจิตมุงมั่นและความ
ปรารถนาทําใหงานสําเร็จ ไมใชซังกะตายทําอยางจําใจ ความกระตือรือรนสามารถแสดงออกใหเห็นได
อยางดีเมื่อไปทําหนาท่ีสอนหรือฝก เพราะจะเปนผลสะทอนใหผูใตบังคับบัญชาจดจําเปนตัวอยางใน
ความกระตือรือรนและความเอาใจใสนั้น 
  ๔.๑๐ ลักษณะทาทาง (Bearing) คือ สิ่งที่ทําใหเกิดความประทับใจอันเกิดจากทาทาง
อากัปกิริยา และการปฏิบัติตัวของบุคคล ทาทางของผูนําควรมีความสงาผาเผย อากัปกิริยาโดยทั่วไป 
และสภาพของเสื้อผา ตลอดจนเครื่องใชอ่ืน ๆ ควรอยูในมาตรฐานที่ดี อากัปกิริยาและทาทางควร
แสดงออกอยางภาคภูมิและเชื่อมั่น ควรฝกหัดการใชเสียงและหัดทาทางใหหนักแนนและมั่นคง คําพูดที่
ไมสุภาพไมควรนํามาใชกับผูใตบังคับบัญชา คําพูดที่ดูหมิ่น หยาบคาย เยาะเยย ประชดประชันหรือ
แดกดัน ตลอดจนการออกคําสั่งดวยความโกรธแคน ตําหนิไมเลือกหนา ควรหลีกเลี่ยงเสีย ผูนําท่ีมี
อารมณหงุดหงิดและควบคุมอารมณของตนเองไมได แสดงวาเขาไมมีแมกระท่ังตัวเขาเองเปนสมัคร
พรรคพวกดวย ในทํานองเดียวกันผูนําที่ทําตัวจุนจานและอึกทึกครึกโครมในที่มีการดื่มสุรา หรือควบคุม
สติไมอยู ก็จะทําใหผูใตบังคับบัญชาหมดความเคารพนับถืออยางรวดเร็ว 
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  ๔.๑๑ ความอดทน (Endurance) คือ ความสามารถทางรางกายและทางจิตใจท่ีจะทนตอ
ความเจ็บปวด ความเหน็ดเหนื่อย ความระทมทุกข และความยากลําบาก ความอดทนเปนคุณสมบัติ
อันหนึ่งที่สําคัญที่สุดในการวัดความสามารถของผูนํา การขาดความอดทนจะทําใหขาดความกลาหาญไปดวย 
และผูนําท่ีมีสภาพรางกายออนแออาจถูกตราหนาวาเปนผูที่ขี้ขลาดได ความอดทนนี้ชี้ใหเห็นถึง
ความสามารถที่จะทนทานทํางานใหสําเร็จไดตลอด 
  ๔.๑๒ ความไมเห็นแกตัว (Unselfishness) คือ ความพยายามหลีกเลี่ยงการหาประโยชน
สุขหรือความกาวหนาสวนตัวบนความเดือดรอนของผูอ่ืน ผูนําจะตองอํานวยความผาสุข ความชื่นชม
ยินดี และความบันเทิงใหผูใตบังคับบัญชากอนตนเอง ถาหนวยไดรับการชมเชยในผลงานควรจะลง    
คําชมเชยนั้นไปใหกับผูใตบังคับบัญชาท่ีทํางานนั้น ผูใตบังคับบัญชาจะหมดความเคารพนับถือใน
ผูบังคับบัญชาที่ยินดีแตจะรับเอาความชอบ สวนความผิดนั้นโดยใหกับผูนอย ผูนําที่แทจริงจะตองรวม
อันตราย ความยากลําบากและความระทมทุกขเชนเดียวกับผูใตบังคบับัญชา 
  ๔.๑๓ ความภักดี (Loyalty) คือ คุณสมบัติประจําตัวของบุคคลที่มีความจงรักภักดีตอ
ประเทศชาติ ตอหนวย ตออาวุโส และตอผูใตบังคับบัญชาของตน ผูมีคุณสมบัติขอนี้จะทําใหทั้งอาวุโส
และผูนอยที่เกี่ยวของใหความเคารพนับถือและเชื่อมั่นเปนอยางมาก ทุกอิริยาบทของผูนําจะสะทอนให
เห็นถึงความภักดี ฉะนั้นจึงควรระมัดระวังอยานําความลับของหนวยไปพูดขางนอกเปนอันขาด 
  ๔.๑๔ ดุลยพินิจ (Judgement) คือ คุณสมบัติในการไตรตรองเพ่ือแกปญหาและหาความ
จริง เพ่ือเปนมูลฐานในการตัดสินใจไดสมเหตุผล 
 ตอมากองทัพบกไดเพ่ิม “ความมีวิสัยทัศน (Vision)” ขึ้นมาอีกหนึ่งคุณลักษณะ เพื่อให
เหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน รวมเปนคุณลักษณะผูนําทางทหาร ๑๕ ประการ (ภัคภณ สนิทสม 
และณัฐพล จารัตน, ๒๕๕๘)  
  ๔.๑๕ ความมีวิสัยทัศน (Vision) คือ การมองการณไกลและเฉียบแหลมใหทันตอ
เหตุการณและสถานการณท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตอยางมีแบบแผนและนโยบาย 
                  

ตอนที่ ๕  แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล 
 ๕.๑ ความหมายของการติดตามและประเมินผล 
  นักวิชาการ และนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการติดตามและประเมินผล
ไวดังนี้ 
  Good (1973) ไดใหคําอธิบายเกี่ยวกับการติดตามผล (Follow-up) วาหมายถึง การ
ประเมินความกาวหนาของบุคคลในการปฏิบัติงาน โดยอาศัยเครื่องมือและกระบวนการวัด  
  Austin (1973 อางถึงใน สมหวัง พิธิยานุวัฒน, ๒๕๔๐) ใหความหมายของการประเมินวา 
หมายถึง กระบวนการไดมาซึ่งขอมูลท่ีเก่ียวของกับการตัดสินใจ การเลือกเฟนขาวสารที่เหมาะสม    
การรวบรวมและวิเคราะหขาวสารเพ่ือรายงานขอมูลสรุป อันเปนประโยชนตอผูทําการตัดสินใจในการ
เลือกหนทางตาง ๆ ที่เปนไปได 
  บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ (๒๕๔๐) ใหความหมายของการศึกษาติดตามผล (Follow-up 
Study) วาเปนการศึกษาเฉพาะราย เพ่ือติดตามประเมินคุณคาของโครงการภายหลังจากดําเนินการไปแลว 
เชน การศึกษาติดตามผลนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๒๐ - ๒๕๒๔ 
การศึกษาภายใตหัวขอนี้จะเปนการติดตามผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาทุกคนที่เขาเรียนในรุนปดังกลาว
หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลไปแลว โดยเฉพาะท่ีเปนผลจากการจัดหลักสูตรการเรียน
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การสอนใหแกนักศึกษาเหลานั้นดวยการสอบถามสถานภาพการทํางานและความคิดเห็นของพวกเขาที่มี
ตอหลักสูตร เนื้อหาวิชาที่เรียน และประสบการณตาง ๆ ที่ไดในขณะเรียนวาเพียงพอหรือเปนประโยชน
ตอการประกอบอาชีพของพวกเขาหรือไมเพียงใด เปนตน 
  สมหวัง พิธิยานุวัฒน (๒๕๔๑) กลาววา การติดตามผล เปนการศึกษาเชิงประเมินหลักสูตร
และโปรแกรมวา ผูสําเร็จการศึกษาไปแลวมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานสมเจตนารมณของ
จุดมุงหมายของหลักสูตรหรือไม มีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพียงใด ผลจากการศึกษาจะชวย   
ในการปรับปรุงหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  สุวิมล  ติรกานันท (๒๕๔๓) กลาววา การประเมินผล คือ การตัดสินคุณคาของสิ่งที่ถูกวัด
โดยการเทียบกับเกณฑ จุดเนนของการประเมินอยูที่ความยุติธรรมและความเหมาะสมของเกณฑที่ใชใน
การตัดสินที่มีความโปรงใสและเปดเผย 
  ประอร  สุนทรวิภาต (๒๕๔๕) การติดตามและประเมินผลนายทหารผูสําเร็จการศึกษา 
(Follow up Study) คือ กระบวนการที่จะใหขอมูลยอนกลับมาสูสถาบันการศึกษาวาคุณภาพของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปทํางานนั้นดีเพียงใด เปนไปตามวัตถุประสงคของสถาบัน และเปนที่พึง
พอใจของผูใชงานหรือไม เพ่ือใหไดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาของ
สถาบันอยางเปนรูปธรรม ซึ่งการติดตามและประเมินผลดังกลาว ถือวาเปนตัวชี้วัดคุณภาพท่ีสําคัญใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  
  วัชรี ทรัพยมี (๒๕๔๙) กลาวถึงการติดตามผลการศึกษาวา เปนการติดตามผลหลังจากที่
นักเรียนออกจากโรงเรียนไปแลวจะไดขอมูลใหทางโรงเรียนทราบวา นักเรียนท่ีออกจากโรงเรียนไปแลว
ไปศึกษาตอที่ใด ประกอบอาชีพหรือทํางานอะไร นักเรียนประสบความสําเร็จในการทํางานหรือศึกษาตอ
เพียงใด 
  สุธีรา สุนทรารักษ และอัครวัฒน เลียมไธสง (๒๕๕๙) ไดอธิบายความหมายของการ
ติดตามผล วาหมายถึง การประเมินความกาวหนาของบุคคลในการปฏิบัติงานโดยอาศัยเครื่องมือและ
กระบวนการในการวัด เพื่อสํารวจวาผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานจริงเพียงใด     
มีอุปสรรคอะไรบาง จะไดนําผลมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนเปนวิธีสําคัญที่จะให
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับคุณภาพและขอบกพรองของผูสําเร็จการศึกษา ผลที่ไดจากการติดตามจะเปน
แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร การเรียนการสอนใหดีขึ้น  
  จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา การติดตามและประเมินผล หมายถึง กระบวนการในการ
หาขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของนักศึกษาหลังจากที่สําเร็จการศึกษาแลวในเรื่องตาง ๆ เชน การนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นท่ีมีตอหลักสูตร เนื้อหาวิชาที่เรียน เพียงพอหรือเปน
ประโยชนตอการประกอบอาชีพ และการปรับตัวเขากับสภาพการณตาง ๆ เปนตน ซึ่งเปนรูปแบบการ
วิจัยเชิงประเมินเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการนํามาใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการเรียน   
การสอน ตลอดจนความรูความเขาใจของผูสําเร็จการศึกษาที่จะนําไปใชในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
การศกึษาติดตามผลผูสําเร็จการศึกษายังเปนการแสดงความหวงใย และใสใจตอผลผลิตของสถาบัน 
 ๕.๒ วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  Good (1973) ได กล าวถ ึงว ัตถุประสงค ของการติดตามผลไว ว า  เพื ่อปร ับปร ุง
ประสิทธิภาพทางการศึกษา ศึกษาสถานภาพปจจุบันของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาไปแลววาไดมี
การพัฒนาปรับปรุงตนเองในดานอาชีพและนําเอาขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษาเหลานั้นมาใชในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 



๑๕ 
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  ดนัย  สุธพีจน (๒๕๓๓) ไดสรุปวัตถุประสงคของการติดตามผลไววา 
  ๑. เพ่ือประเมินผลหลักสูตรการศึกษา 
  ๒. เพื่อประเมินผลการจัดประสบการณดานการเรียนการสอน และการฝกงานของ
นักศึกษาที่ทางสถานศึกษาจัดให 
  ๓. เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตรและการสอนใหทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 
  ๔. เพ่ือนําขอมูลดานการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาไปแลว มาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทาง
ในการตัดสินใจในการทํางานและเตรียมตัวเพ่ือแกปญหาตาง ๆ ในการทํางานของนักศึกษาปจจุบัน 
  ๕. เพ่ือสงเสริมความสัมพันธระหวางศิษยเกากับศิษยปจจุบันและสถานศกึษา 
  วันตา  เทือกขันด ี(๒๕๔๑) ไดสรุปวัตถุประสงคของการติดตามผลผูสําเร็จการศกึษาดังนี ้
  ๑. เพ่ือประเมินหลักสูตรการศึกษา 
  ๒. เพ่ือประเมินผลการจัดประสบการณดานการเรียนการสอน และการฝกงานของนิสิต
นักศึกษาที่ทางสถานศึกษาจัดให 
  ๓. เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตรและการสอนใหทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
  ๔. เพ่ือนําขอมูลดานการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาไปแลวมาวิเคราะห เพื่อเปน
แนวทางในการทํางานและการเตรียมตัวเพ่ือแกปญหาตางๆ ในการทํางานของนิสิตนักศึกษาปจจุบัน 
  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล เพ่ือ
รับทราบขอเท็จจริงจากผูสําเร็จการศึกษาและผูใชผูสําเร็จการศึกษา สําหรับนํามาใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาใหเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสถานการณ
ปจจุบัน 
 ๕.๓ วิธีดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามผลสามารถดําเนินการไดหลายวิธี ตองพิจารณาวิธีการที่จะนํามาใชให
เหมาะสมและสอดคลองกับความตองการในการใชขอมูล นักการศึกษาหลายทานไดอธิบายถึงวิธีการ
ติดตามและประเมินผลไวดังนี ้
  Wentling (1980) ไดเสนอแนะลําดับขั้นตอนของการดําเนินงานการศึกษาการติดตามผล
ผูสําเร็จการศึกษา ดังนี ้
  ๑. กําหนดกลุมประชากรที่จะศึกษาติดตามผล ในการติดตามผลตองกําหนดวาจะศึกษา
ในชวงระยะเวลาใด หรือปการศึกษาใด และจํานวนประชากรที่จะศึกษา 
  ๒. เลือกวิธีการที่จะใชในการติดตามผล เนื่องจากเทคนิคในการติดตามผลมีหลายวิธี เชน  
สัมภาษณ หรือสํารวจโดยใชแบบสอบถาม เปนตน ซึ่งผูวิจัยจะตองเลือกเทคนิควิธีการท่ีจะใชในการ
ติดตามเอง 
  ๓. การสงขอมูลกลับคืน ผูวิจัยตองคํานึงถึงจํานวนขอมูลที่จะไดรับคืนมาใหมาก เพราะ
ถาไดรับขอมูลกลับคืนนอยอาจทําใหงานวิจัยนั้นไดผลออกมาไมดีเทาที่ควร ดังนั้นการสรางเครื่องมือ หรือ
แบบสอบถามสําหรับงานการศึกษาการติดตามผลตองออกแบบใหดี เพราะผูตอบแบบสอบถามอาจจะ
ไมตอบกลับคืนหากพบวาแบบสอบถามนั้นไมมีสาระสําคัญ อานแลวไมเขาใจเกิดความสงสัยขึ้น ขอมูลที่
ตอบไปจะมีผลรายตอผูตอบ และใชเวลาในการตอบแบบสอบถามมาก ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูวิจัยตองระมัดระวัง
ในการออกแบบสอบถาม เพราะจะตองหาวิธีการตางๆ เพ่ือใหไดขอมูลกลับคืนมามากที่สุดเทาทีจ่ะมากได 
  ๔. สํารวจจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางที่จะศึกษา หลังจากไดจํานวนกลุมตัวอยางที่
จะศึกษาแลวตอไปก็ตองสํารวจรายชื่อ และที่อยูที่สามารถติดตอไดแนนอน เพ่ือจะไดสงแบบสอบถามไป
ใหโดยทางไปรษณยีสําหรับผูที่อยูไกล 



๑๖ 
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  ๕. จัดการสงแบบสอบถามไปยังกลุมประชากรที่จะศึกษา เพ่ือความสะดวกในการสงคืน 
ผูวิจัยควรจัดพิมพที่อยูถึงตนเองพรอมทั้งติดแสตมปใหเรียบรอย 
  ๖. ติดตามผลสําหรับผูที่ยังไมไดตอบแบบสอบถาม จุดประสงคของการวิจัยตองการใหได
แบบสอบถามกลับคืนมารอยละ ๑๐๐ แตเปนการยากมาก หากไดรับกลับคืนมารอยละ ๖๐ ก็นับวา
ใชได แตผลที่ไดอาจไมดีนักถาจะใหไดผลดียิ่งข้ึนควรจะใหไดกลับคืนมาประมาณรอยละ ๘๐ 
  ๗. การจัดกระทําขอมูล หลังจากไดรับขอมูลกลับคืนมาเพียงพอแลว ก็นําขอมูลเหลานั้น
มาจัดแยกเพ่ือวิเคราะหผล ถามีการจัดกระทําขอมูลมากก็ควรปอนขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร แตถา
ขอมูลไมมากนัก ก็สามารถจัดทําเองไดโดยเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางแจกแจงความถี่และ
เทียบคารอยละ 
  ประสาร  ทิพยธารา (ม.ป.ป.) อางถึงใน ชนะ ศรีวิหค (๒๕๓๗) กลาวถึง วิธีการในการ
ดําเนินการติดตามผลวา จะตองดําเนินการอยางมีระเบียบแบบแผนตั้งจุดหมายใหแนนอนมีผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานเพ่ือใหงานไดบรรลุถึงความสําเร็จตามเปาหมาย โดยมีวิธีการในการติดตามผลคอื 
  ๑. โดยการสัมภาษณนักเรียนที่ตองการติดตามผล และผูที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ
นักเรียน ไดแก เพ่ือน ครู ผูปกครอง 
  ๒. โดยการสังเกตพิจารณาพฤติกรรมของนักเรียนที่ตองการติดตามผลเปนระยะเวลา
พอสมควร 
  ๓. โดยการเปดอภิปรายทั่วไป อาจเชิญนักเรียนที่จบไปแลวมารวมดําเนินการอภิปราย 
  ๔. ใชแบบสอบถามใหนักเรียนกรอกแบบสอบถาม โดยสรางแบบสอบถามใหครอบคลุมสิ่งที่
ตองการทราบ 
  ๕. ใชไปรษณียบัตรโดยแจกไปรษณียบัตรใหนักเรียนปสุดทาย ที่จะจบหลักสูตรในแตละป
การศึกษาแลวใหสงกลับมาที่โรงเรียนเดิม 
  วินัย วีระวัฒนานนท (๒๕๔๖) กลาวถึง วิธีการศึกษาเพ่ือติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาไววา 
มีวิธีการศึกษาที่จะทําใหไดขอมูลดังตอไปนี ้
  ๑. ผูใหขอมูล ผูใหขอมูลที่เกี่ยวของกับผูสําเร็จการศึกษาที่จะแสดงใหเห็นคุณภาพของ
บัณฑิต และความตองการในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งนอกจากจะเปนตัวผูสําเร็จ
การศึกษาเองแลว ผูบังคบับัญชา นายจาง เพ่ือนรวมงาน ลูกคา หรือผูไดรับบริการจากผูสําเร็จการศึกษา 

และอาจารยผูสอนหรืออาจารยที ่ปรึกษา จะเปนแหลงสําคัญที ่จะใหขอมูลที ่เกี่ยวของกับผลของ
การศึกษาของสถาบันการศึกษาไดการใหไดขอมูลที่สมบูรณ จึงควรมีการสอบถามทั้งจากตัวผูสําเร็จ
การศึกษาและบุคคลทีเ่ก่ียวของอื่น ๆ รวมดวย 
  ๒. วิธีการเก็บขอมูล การเก็บขอมูลที่เก่ียวของกับผูสําเร็จการศึกษา มีวิธีการทําดังนี้ 
   ๒.๑ การใชแบบสอบถาม เปนวิธีที่นิยมใชกันมากเน่ืองจากเปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว
ในกรณีที่ผูสําเร็จการศึกษามีจํานวนมาก และกระจายกันอยูในพื้นที่หางไกลแตขอบกพรองของการใช
แบบสอบถามอาจไดแบบสอบถามกลับมานอยกวาจํานวนที่ตองการ และอาจมีประเด็นที่ไมครอบคลุม
ถึงสิ่งที่ผูสําเร็จการศึกษาตองการใหกับสถานศึกษา ซึ่งมีวิธีการแกไขไดโดยการทําขอมูลซ้ําไปยังผูสําเร็จ
การศึกษา และการสรางแบบสอบถามที่ใหโอกาสผูตอบเพ่ิมเติมขอมูลใหได นอกเหนือไปจากที่กําหนดไว
ในแบบสอบถาม 
   ๒.๒ การสัมภาษณ การสัมภาษณมีขอดีที่ทําใหไดขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษา 
ในเชิงลึก มีรายละเอียดไดมากแตอาจทําใหเสียเวลาและคาใชจายมาก การรวบรวมขอมูล และการ
วิเคราะหขอมูลมีความยุงยาก นอกจากนั้นผูสัมภาษณและวิธีสัมภาษณอาจกอใหเกิดขอจํากัดในการให
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ขอมูลอาจทําใหไดขอมูลที่บกพรองไมเปนไปตามความจริง แตถาผูสัมภาษณเปนที่ไววางใจของผูให
สัมภาษณและมีประสบการณเพียงพอก็จะแกขอบกพรองดังกลาวได สวนรูปแบบการสัมภาษณจําเปน
จะตองมีการเตรียมกรอบในการสัมภาษณ และการนัดหมายในการสัมภาษณเพื่อใหไดเวลาที่สะดวกและ
ความเหมาะสม 
   ๒.๓ การประชุมสัมมนา การประชุมสัมมนาเปนอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใชเนื่องจากทําให
ไดขอมูลที่รวบรัด รวดเร็ว สะดวก และเปดเผย การวางแผนการประชุมสัมมนาที่ดี จะทําใหไดขอมูล
ครอบคลุมประเด็นที่ตองการ และรวบรวมขอมูลไดตามตองการ แตการจัดประชุมสัมมนาควรจะตองมี
ผูเก่ียวของในการจัดประชุมหลายคน และอาจมีคาใชจายมาก หากตองการผูเขารวมประชุมจํานวนมาก 
   ๒.๔ วิธีอื่น ๆ ที่ใชกันอยูบางไดแก การใหผูเกี่ยวของหรือผูสําเร็จการศึกษาเลือกตอบ
คําถามที่ตองการตอบ เขียนบรรยายสิ่งที่ผูตอบตองการใหขอมูลรวมทั้งการใชโทรศัพทสอบถาม และ
การใชแบบสอบถามสงทางระบบอีเมล 
  วิธีการตาง ๆ ในการติดตามและประเมินผลตามที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา วิธีที่
สะดวกที่สุดและไดขอมูลมากที่สุด คือ การใชแบบสอบถาม (Questionnaires) และยังเปนที่นิยมใช
มากที่สุด 
 ๕.๔ ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 
  Hatch and Steffre (1965) อางถึงใน อารี  แมนมั่น (๒๕๕๓) กลาววา การติดตามผล  
มีประโยชนดานตาง ๆ คือ การปรับปรุงหลักสูตร การเรงเราใหมีการปรับปรุงการสอนท่ีดีข้ึน เพ่ือเพ่ิม
คุณคาของการแนะแนวและเปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางสถานศึกษากับชุมชน กลาวคือ      
เมื่อสถานศึกษาทราบวาชุมชนตองการสิ่งใดก็อาจจัดกิจกรรมสนองตอชุมชนทําใหเกิดความเขาใจท่ีด ี 
ตอกันและขอมูลที่ไดจากการติดตามผลอาจนําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ คือ 
  ๑. ปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจจะเปนการเพิ่มรายวิชาหรือขยายหลักสูตรรวม 
  ๒. เรงเราใหมีการปรับปรุงการสอนที่ดี ข้ึน อาจเปนการเปลี่ยนแปลงปรัชญาการจัด
การศกึษาเพ่ือเนนความตองการของผูเรียนแตละคนใหมากขึ้น 
  ๓. เพ่ือเพ่ิมคุณคาการแนะแนว 
  ๔. สรางความสัมพันธอันดีระหวางสถานศกึษากับชุมชน กลาวคือเม่ือสถานศึกษาทราบวา
ชุมชนตองการสิ่งใดก็อาจจัดกิจกรรมสนองตอชุมชนใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกัน 
  มนตรี กรพันธ (๒๕๔๒) กลาวไววา การติดตามผลเปนวิธีการที่สําคัญที่จะทําใหได
ขอเท็จจริงเก่ียวกับคุณภาพและขอบกพรองของผูสําเร็จการศึกษาในระดับหนึ่ง ผลท่ีไดจากการติดตาม
ผลจะเปนขอมูลแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหดียิ่งข้ึนซึ่งจะเปน
ประโยชนตอผูบริหารโดยตรง และผูที่กําลังศึกษาอยูสามารถใชเปนขออางอิงในการสอน/ฝกอบรม
สงเสริมนักศึกษาปจจุบัน 
  วินัย วีระวัฒนานนท (๒๕๔๖) กลาวไววา การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา เปนมาตรการ
สําคัญที่จะทําใหไดขอมูลที่ถูกตองที่จะนําไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา   
ซึ่งนอกจากจะนําไปใชปรับปรุงหลักสูตรแลว สวนประกอบอื่น ๆ เชน การบริหารจัดการการเรียนการสอน 
การใหบริการอ่ืน ๆ ลวนเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหผูสําเร็จการศึกษามีคุณภาพตามที่ตองการ 
ตลอดจนจะเปนการพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง และเปนการสรางความสัมพันธที่ดีกับผูสําเร็จ
การศึกษา ขอมูลที่ไดจะเปนขอมูลที่เชื่อถือไดเนื่องจากผูสําเร็จการศึกษาเปนผูที่อยูในกระบวนการจัด
การศกึษา และสามารถใหขอมูลไดอยางเปนอิสระ การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาจึงมีความสําคัญดังนี ้
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  ๑. การประเมินผลหลักสูตรการสอน หลักสูตรที่ใชในการผลิตนิสิตนักศึกษาลวนมี
วัตถุประสงคท่ีจะใหความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณตาม
เนื้อหาสาระท่ีปรากฏอยูในหลักสูตรและการสอนใหบรรลุวัตถุประสงคนั้น อาจมีอุปสรรคหรือ
ขอบกพรองที่จะมีผลตอคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์ที่เกิด
ขึ้นกับผูสําเร็จการศึกษาที่ไดจากขอมูลการทํางาน และประสิทธิภาพในการทํางานจึงเทากับเปนการ
ประเมินผลหลักสูตรและการสอนโดยตรง 
  ๒. การบริหารจัดการของสถาบันการศึกษา สวนประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิต
บัณฑิต เชนการลงทะเบียน การสอน การรับเขาศึกษา การจัดตารางสอน วัสดุอุปกรณ การจัด
หองเรียนอาคารสถานที่ การจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ ลวนเปนองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับ
การใหการศึกษาและมีสวนเกี่ยวของที่จะมีผลตอคุณภาพของบัณฑิตที่จะสําเร็จการศึกษาออกไป     
การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาจะทําใหไดขอมูลที่จะนํามาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 
  ๓. การพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอยางตอเนื่อง แมวาสถาบันการศึกษาจะไดดําเนินการ  
จนผูเขาศึกษาสําเร็จการศกึษาไปแลวก็ตามที แตอาจมีความจําเปนที่มีความกาวหนาทางวิชาการใหม ๆ 
เกิดขึ้นภายหลัง ทําใหเกิดเปนภารกิจของสถาบันการศึกษาที่จะตองเขาไปรับภาระในการพัฒนาผูเรียน
อยูตอไปอีก ซึ่งผูสําเร็จการศึกษาเมื่อเขาไปสูโลกของการทํางานหรือแมแตการดํารงชีวิตท่ัวไป จะทราบ
ดีวามีความตองการในการไดรับการพัฒนาเพ่ิมเติมอะไร รวมทั้งในระหวางท่ีผูเรียนอยูในระหวาง
การศกึษาอาจมีสิ่งบกพรองท่ีจะทําใหการเรียนการสอนไดผลไมสมบูรณ ผูเรียนอาจมีความตองการที่จะ
ไดรับการพัฒนาใหเต็มที่ การตรวจสอบติดตามจากผูสําเร็จการศึกษา จะทําใหสถานศึกษาไดทําหนาที่
พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาไดอยางถูกตองตอไป 
  ๔. การประกันคุณภาพการศึกษา ในปจจุบันการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญ
ในการพัฒนาการศึกษา เนื่องจากที่ผานมาการผลิตบัณฑิตของสถาบันการศึกษาอาจมีปญหาเก่ียวกับ
คุณภาพของบัณฑิตอยูมากจนมีผลทําใหมีการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้น นอกจากนั้นบัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาออกไป แมจะไดรับการยกยองยอมรับวามีคุณสมบัติครบถวนที่จะสําเร็จการศึกษาออกไปได 
แตคุณภาพของบัณฑิตจําเปนที่จะตองมีการรับรองวามีคุณภาพไดมาตรฐานตามหลักสากล การติดตาม
ขอมูลเพ่ือใหทราบถึงความสามารถหรือประสิทธิภาพการทํางานของผูสําเร็จการศึกษาจึงเปนมาตรการ
สําคัญที่จะทําใหเชื่อมั่นถึงคุณภาพของผูสําเร็จการศกึษาได 
  ๕. การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูสําเร็จการศึกษา ผูเขาศึกษาจะมีความผูกพันกับ
สถานศึกษาเพราะเปนสถานที่ที่ผูสําเร็จการศึกษาเขามาใชชีวิตอยูในชวงเวลาหนึ่ง ไมเฉพาะแตการเขา
มารับความรูจากอาจารยเทานั้น การไดรับประสบการณจากสภาพแวดลอมในสถานศึกษา การเขาสังคม
กับเพ่ือนรวมสถาบันลวนเปนสวนสําคัญที่เปนประโยชนและอยูในความทรงจําของผูสําเร็จการศึกษา 
การไดสอบถามขอมูลจากผูสําเร็จการศึกษาจะทําให เกิดความสัมพันธที่ดีระหวางบัณฑิตกับ
สถาบันการศึกษา แสดงใหเห็นถึงความใสใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและใหความสําคัญตอ
ผูสําเร็จการศึกษา 
  จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา ทําใหทราบ
ขอเท็จจริงเก่ียวกับคุณภาพและขอบกพรองของผูสําเร็จการศึกษา ผลท่ีไดจากการศึกษาติดตามผลจะ
เปนขอมูลและแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใหดีขึ้น เปนประโยชนตอ
ผูบริหารและผูที่กําลังศึกษาอยู  
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ตอนที่ ๖  หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ๖.๑ ระบบการศึกษา  
  โรงเรียนนายเรือจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยคํานึงถึงหลักเกณฑของสภาการศึกษา
วิชาทหาร หลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และมาตรฐาน
การศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยจัดการศึกษาแบบทวิภาค แตละภาคมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 
๑๖ สัปดาห สัปดาหละ ๕ วัน รวม ๕ ปการศึกษา หรือ ๑๐ ภาคการศึกษา เริ่มตั้งแตเดือนเมษายน ถึง
เดือนมีนาคมของปตอไป สําหรับหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือนั้น ไดพิจารณาโดยยึดถือนโยบาย
ของผูบังคบับัญชา ความตองการและความคาดหวังของหนวยผูใช และความกาวหนาของวิทยาการและ
เทคโนโลยีของโลกเปนสําคัญ โดยจัดหลักสูตรตามขอกําหนดของหลักเกณฑและมาตรฐานการศึกษาตาง ๆ 
ประกอบดวย ขอบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร วาดวยการกําหนดมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา
ระดับปริญญาตรีของโรงเรียนทหาร พ.ศ.๒๕๕๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘  ขอบังคับสภาวิศวกร วาดวยการรับรอง
ปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.๒๕๕๔ และขอกําหนด
ในอนุสัญญาวาดวยมาตรฐานการฝก การออกประกาศนียบัตร และการปฏิบัติหนาที่ในเรือของ        
คนประจําเรือ ค.ศ.๒๐๑๐ (International Convention on Standard of Training Certification and 
Watchkeeping for Seafarers 2010 : STCW 2010) ขององคการทางทะเลระหวางประเทศ 
(International Maritime Organization : IMO)  
 ๖.๒ วัตถุประสงคของหลักสูตร 
  วัตถุประสงคของหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ กําหนดคณุลกัษณะ ๓ ดาน คือ 
  ๖.๒.๑ ดานวิชาการ จัดการศึกษาเพ่ือใหนักเรียนนายเรือมีความรูความสามารถใน
วทิยาการแขนงตาง ๆ มีความคิดริเริ่ม สามารถพัฒนาตนเองใหมีศักยภาพสูงข้ึนตอไป 
  ๖.๒.๒ ดานวิชาชีพทหารเรือ จัดการศึกษาและการฝกเพื่อใหนักเรียนนายเรือมีทักษะ
วิชาชีพทหารเรือและเสริมสรางประสบการณในการปฏิบัติงาน สรางความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่ตาม
ภารกิจตาง ๆ 
  ๖.๒.๓ ดานคุณลักษณะผูนําทหาร ใหการฝกอบรมนักเรียนนายเรือใหมีคุณลักษณะทหาร  
ที่ด ีมีภาวะผูนําทางทหาร มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีความเปนสุภาพบุรุษ  
 ๖.๓ โครงสรางหลักสูตร 
  หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ แบงการศึกษาและการฝกออกเปน ๓ สวนคือ สวน
วชิาการอุดมศึกษา สวนการฝกทักษะประสบการณในวิชาชีพทหารเรือ และสวนการพัฒนาคุณลักษณะ
ผูนํา คุณธรรมและจริยธรรมของนายทหาร  
  ๖.๓.๑ สวนวชิาการอุดมศึกษา 
   กําหนดโครงสรางตามระเบียบของสภาการศึกษาวิชาการทหารและคํานึงถึงหลักเกณฑ
การ ทําหลักสูตร อุดมศึกษาระดับปริญญาตรีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 
   วิชาศึกษาท่ัวไป เปนวิชาที่จะพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่สมบูรณท้ังกายใจ อยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข ประพฤติดีมีศีลธรรม จิตอาสา และรับผิดชอบตอสังคมชาติและโลก  
   วิชาเฉพาะดาน เปนวิชาการประกอบดวยกลุมวิชาพื้นฐานเฉพาะสาขาและกลุมวิชา
แกนเฉพาะสาขาตาง ๆ เนื้อหาวิชาในสวนนี้จะสอดคลองกับกรอบขอกําหนดขององคกรวิชาชีพในสาขา
นั้น ๆ และบรรจุเนื้อหาวิชาที่เปนประโยชนตอการใชปฏิบัติงานทางเรือใหมากขึ้น เพ่ือสรางเอกลักษณ
ทางวิชาการ/วิชาชีพทางเรือใหเดนชัดและสนองความตองการของหนวยผูใช 
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   วิชาเลือกเสรี เปนวิชาที่นักเรียนนายเรือ สามารถเลือกเรียนไดตามความสนใจและ
ความถนัดของนักเรียนนายเรือ  โดยโรงเรียนนายเรือพิจารณาจัดวิชาที่จะชวยเสริมสรางความรูและ
ทักษะทั่วไปนอกเหนือจากวิชาแกนในสาขาที่ศึกษา  
   วิชาชีพทหารเรือ เปนการสรางพ้ืนฐานความรูและความสามารถในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกองทัพเรือแกนักเรียนนายเรือ ประกอบดวยวิชาการเรือ การเดินเรือ กฎระเบียบเกี่ยวกับ
การเดินเรือ การทหาร และการทําสงครามทางเรือ การสรางภาวะผูนําทหาร และศาสตรทางทะเลใน
ดานตาง ๆ 
   หลักสูตรที่เปดสอน มี ๔ หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ         
๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร และ ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาบริหารศาสตร 
   (๑)  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา (Bachelor of 
Engineering Program in Electrical Engineering)  
    หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๒๑ หนวยกิต  ประกอบดวย 
    ๑. สวนวิชาการอุดมศกึษา ๑๕๔  หนวยกิต  
       - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐    หนวยกิต 
       - หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๑๘   หนวยกิต 
       - หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต 
    ๒. สวนวิชาชีพทหารเรือ ๖๗ หนวยกิต 
   (๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ (Bachelor of 
Engineering Program in Marine Engineering) 
    หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    - พรรคกลินเครื่องกลเรือ  ๒๑๕  หนวยกิต   
    - พรรคนาวิน/พรรคนาวิกโยธิน  ๒๑๗  หนวยกิต  ประกอบดวย 
    ๑. สวนวิชาการอุดมศกึษา ๑๕๓  หนวยกิต 
       - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐    หนวยกิต 
       - หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๑๗   หนวยกิต 
       - หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต 
    ๒. สวนวิชาชีพทหารเรือ 
       - พรรคกลินเครื่องกลเรือ ๖๒ หนวยกิต 
       - พรรคนาวิน/พรรคนาวิกโยธิน  ๖๔ หนวยกิต 
   (๓) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร (Bachelor of 
Engineering Program in Hydrographic Engineering) 
    หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ๒๑๗ หนวยกิต  ประกอบดวย 
    ๑. สวนวิชาการอุดมศกึษา ๑๕๒  หนวยกิต 
       - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐    หนวยกิต 
       - หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๑๖   หนวยกิต 
       - หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต 
    ๒. สวนวิชาชีพทหารเรือ ๖๕    หนวยกิต 
   (๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารศาสตร (Bachelor of Science 
Program in Management Science) 
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    หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    - พรรคนาวิน/พลาธิการ  ๒๑๖  หนวยกิต   
    - พรรคนาวิกโยธิน      ๒๑๔  หนวยกิต  ประกอบดวย 
    ๑. สวนวิชาการอุดมศกึษา ๑๕๑  หนวยกิต 
       - หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐    หนวยกิต 
       - หมวดวิชาเฉพาะดาน ๑๑๕   หนวยกิต 
       - หมวดวิชาเลือกเสรี  ๖ หนวยกิต 
    ๒. สวนวิชาชีพทหารเรือ 
       - พรรคนาวิน/พลาธิการ ๖๕ หนวยกิต 
       - พรรคนาวิกโยธิน    ๖๓ หนวยกิต 
 สําหรับกระบวนการศึกษานั้น นักเรียนนายเรือชั้นปที่ ๑ และชั้นปที่ ๒ เรียนรวมกันโดยไมแยก
สาขาวิชาและพรรค - เหลา เมื่อขึ้นชั้นปที่ ๓ จะเริ่มการศึกษาวิชาเฉพาะในแตละสาขาวิชา โดย
กําหนดใหพรรคนาวินและพรรคนาวิกโยธิน เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา (จะเลือกพรรค-เหลา เมื่อขึ้น
ชั้นปที่  ๕) พรรคกลิน (อล.ทร.) เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  พรรคกลิน (อร.) เรียนสาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ  พรรคนาวิน (อศ.) เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร และพรรคนาวิน (พธ.) 
เรียนสาขาวิชาบริหารศาสตร โดยใหนักเรียนนายเรือเลือกสาขาวิชาและพรรค - เหลา ตามกระบวนการ
และวิธีการที่โรงเรียนนายเรือกําหนด ซึ่งโดยหลักการจะกําหนดความสัมพันธของสาขาวิชาใหสอดคลอง
และสัมพันธกับลักษณะของการปฏิบัติงานของนายทหารสัญญาบัตรแตละพรรค - เหลา โดยกองทัพเรือ
และหนวยผูใชจะแจงความประสงคและความตองการในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรแตละพรรค - 
เหลา ตามจํานวนที่กองทัพเรือกําหนดตอไป 
  ๖.๓.๒ สวนการฝกทักษะประสบการณในวิชาชีพทหารเรือ 
   การฝกทักษะและประสบการณในวิชาชีพทหารเรือนั้น ไดจัดทําเปนหลักสูตรการศึกษา
ภาคปฏิบัติ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนนายเรือ มีความมุงหมายใหนักเรียนนายเรือ 
มีความรูและประสบการณ ความชํานาญดานวิชาชีพทหารเรือตามลําดับชั้น ตั้งแตข้ันพ้ืนฐานจนถึงขั้น
ปฏิบัติงาน เพื่อใหพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาที่นายทหารสัญญาบัตรในหนวยงานตาง ๆ ของกองทัพเรือได
อยางมีประสิทธิภาพ มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานไดเทาเทียมผู ทําการในเรือตาม
มาตรฐานสากล มีพ้ืนฐานเพียงพอที่จะรับการศึกษาเพ่ิมเติมสําหรับการปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบใน
ระดับสูงขึ้นไป โดยกําหนดใหมีการฝกรวมกันทุกพรรค - เหลาในแตละปไวเปนเวลารวมประมาณ ๑๐ 
สัปดาห  
   การจัดการฝกภาคปฏิบัตินั้น เปนการฝกภาคทะเล โดยจัดตั้งเปนหมูเรือฝกนักเรียน
นายเรือ หรือหนวยฝกนักเรียนนายเรือ เพ่ือดําเนินการฝกนักเรียนนายเรือท้ังท่ีโรงเรียนนายเรือ กองการฝก
กองเรือยุทธการ ฐานทัพเรือสัตหีบ และทําการฝกในทะเลทั้งนานน้ําในประเทศและตางประเทศ โดย
ขอรับการสนับสนุนเรือฝกจากกองเรือยุทธการ และหนวยสนับสนุนตาง ๆ 
   การฝกภาคปฏิบัติตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือนั้น แบงเนื้อหาการฝกให
เหมาะสมกับการเรียนรูและการเสริมสรางทักษะในวิชาชีพทหารเรือของนักเรียนนายเรือแตละชั้นปไว
ดังนี้ 
   ชั้นใหม (นักเรียนนายเรือที่เพ่ิงรับมาจากโรงเรียนเตรียมทหาร) เปนการฝกเพ่ือปรับสภาพ 
สรางพ้ืนฐานขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือและความรูเก่ียวกับวิชาชีพทหารเรือ สรางประสบการณ
ชาวเรือและความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเรือ 



๒๒ 
 

 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

   ชั้นปท่ี ๑ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะชาวเรือ และฝกปฏิบัติในวิชาชีพทางเรือและ
วิชาชีพทหารเรือ ประกอบดวยการเรือ เดินเรือ และพ้ืนฐานการจักรกล ในลักษณะการปฏิบัติงานของ
ลูกยาม 
   ชั้นปท่ี ๒ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะชาวเรือ และฝกปฏิบัติในวิชาชีพทางเรือและ
วิชาชีพทหารเรือ ในดานเครื่องจักรกลและอุปกรณไฟฟาในเรือ รวมทั้งการฝกทักษะเกี่ยวกับการเรือและ
เดินเรือ  
   ชั้นปที่ ๓ เพื่อเสริมสรางคุณลักษณะชาวเรือ ทักษะการปฏิบัติงานทางเรือ และฝก
ปฏิบัติในวิชาชีพทหารเรือตามพรรค - เหลา โดยพรรคกลินเนนฝกปฏิบัติในดานเครื่องจักรกลและอุปกรณ
ไฟฟาในเรือ สวนพรรค - เหลาอื่น ๆ เนนฝกปฏิบัติในดานการเรือ เดินเรือ และการปฏิบัติงานของจายาม/
พันจายาม 
   ชั้นปที่ ๔ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะชาวเรือ ทักษะการปฏิบัติงานทางเรือ และฝก
ปฏิบัติในวิชาชีพทหารเรือตามพรรค - เหลา โดยพรรคกลินเนนฝกปฏิบัติในดานเครื่องจักรกลและ
อุปกรณไฟฟาในเรือ สวนพรรค - เหลาอ่ืน ๆ เนนฝกปฏิบัติในดานการเรือ เดินเรือ และการปฏิบัติงานของ
นายยาม/ผูชวยนายยาม 
   ชั้นปที่ ๕  เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะชาวเรือ ทักษะการปฏิบัติงานทางเรือ และฝก
ปฏิบัติในวิชาชีพทหารเรือตามพรรค-เหลา โดยพรรคกลินเนนฝกปฏิบัติในดานเครื่องจักรกลและอุปกรณ
ไฟฟา ในเรือ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่เปนนายชางกล หรือนายทหารไฟฟาอาวุธ สวนพรรค - เหลาอ่ืน ๆ 
เนนฝกปฏิบัติในดานการนําเรือ และเดินเรือในสภาวการณตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติหนาที่เปนนายยาม
เรือเดิน และผูควบคุมเรือ 
   การวัดและประเมินผลการฝกภาคปฏิบัตินั้น ดําเนินการโดยหนวยการฝกที่โรงเรียน
นายเรือหรือกองทัพเรือกําหนด ซึ่งนักเรียนนายเรือที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นและสําเร็จการศึกษา 
จะตองมผีลการศึกษาภาคปฏิบัติไมต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนนายเรือกําหนด (รอยละ ๖๕ ข้ึนไป) และนํา
ผลประเมินจากการฝกรายบุคคลไปใชในการคดิคะแนนเฉลี่ยของผลการศึกษาดวย  
  ๖.๓.๓ สวนการพัฒนาคุณลักษณะผูนําและคุณธรรมของนายทหาร 
   มีจุดมุงหมายเพ่ือใหนักเรียนนายเรือ มีการพัฒนาทั้งทางดานรางกาย และจิตใจที่
สมบูรณ มีความเปนผูนํา มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอหนาที่        
มีความคิดริเริ่ม มีปฏิภาณไหวพริบดี มีทักษะในการคิด การวิเคราะห และการแกปญหา มีความ
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ระยะเวลาในการฝกอบรมเปนไปตามภาคการศึกษาของ
นักเรียนนายเรือและความเหมาะสม โดยมีกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองคเปนหนวยรับผิดชอบใน
การดําเนินการฝกและศึกษา ใหบรรลุตามความมุงหมายของหลักสูตร 
   แนวทางการดําเนินการ ประกอบดวย การเรียนการสอนในหองเรียน จัดครูอาจารย
ผูสอน โดยใหฝายศกึษา โรงเรียนนายเรือ และกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค เปนผูพิจารณารวมกัน 
การปฏิบัติตามตารางปฏิบัติประจําวันของนักเรียน โดยกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองคปรับแตงตาม
ความเหมาะสม การทํากิจกรรมตาง ๆ ตามชวงเวลาที่ไดรับมอบหมาย และการบรรยายพิเศษเพ่ือให
นักเรียนนายเรือไดเพ่ิมพูนความรูและประสบการณจากผูบรรยายภายนอก รวมทั้งเรื่องที่ควรไดรับความ
สนใจในขณะนั้น โดยใหเชิญผูทรงคณุวุฒิมาบรรยายพิเศษในหวงเวลาไดตามความเหมาะสม 
   เนื้อหาการฝกอบรม ประกอบดวย ประวัติศาสตรเก่ียวกับทหารเรือ การรบทางเรือของไทย
ในอดีต วีรกรรมของบูรพมหากษัตริยไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ กิจกรรมและมารยาทสังคม 
จิตวิทยาการปกครอง  ระเบียบขอบังคับ วินัยทหาร การปกครอง  และคุณธรรม จริยธรรม เปนตน  



๒๓ 
 

 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

   การวัดและประเมินผลการฝกอบรมคุณลักษณะผูนําและคุณธรรมของนายทหารนั้น 
ดําเนินการโดยกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค ซึ่งนักเรียนนายเรือที่ไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นและ
สําเร็จการศึกษา จะตองมีคะแนนในการประเมินสมรรถภาพทางกาย คะแนนความประพฤติ และ
คะแนนความเหมาะสมในการเปนทหารไมต่ํากวาเกณฑที่โรงเรียนนายเรือกําหนด (รอยละ ๖๐ ขึ้นไป) 
 ๖.๔ คุณสมบัติของผูเขาศึกษาและการคัดเลือกผูเขาศึกษา 
  ๖.๔.๑ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
   ๑) ผูที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร 
   ๒) นักเรียนจาทหารเรือที่ผานการสอบเลื่อนฐานะเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ 
  ๖.๔.๒ การคดัเลือกผูที่จะเขาเปนนักเรียนนายเรือ 
   ๑) ในแตละปการศึกษา โรงเรียนนายเรือจะเปดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนที่มีคุณวุฒิ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่  ๔ อายุระหวาง ๑๖ - ๑๘ ป เขาเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ โดยกระบวนการ การรับสมัคร และการสอบคัดเลือก เปนไปตามระเบียบกองทัพไทย      
วาดวยโรงเรียนเตรียมทหาร 
   ๒) ในแตละปการศึกษา กองทัพเรือจะทําการสอบคัดเลือกนักเรียนจาทหารเรือที่ม ี  
ผลการเรียนดี ตามจํานวนที่กกองทัพเรือตองการ ใหเลื่อนฐานะเปนนักเรียนเตรียมทหารในสวนของ
กองทัพเรือ และเขาศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร โดยมีกระบวนการดําเนินงานตามหลักเกณฑที่
กองทัพเรือกําหนด 
 ๖.๕ การวัดและประเมินผลการศึกษา 
  ๖.๕.๑ การวัดและประเมินผลการศึกษาภาควิทยาการ  
   ๑) การสอบเก็บคะแนนระหวางภาคการศึกษาของแตละรายวิชา อาจารยประจําวิชา
จะเปนผูดําเนินการตามวิธีท่ีเห็นวาเหมาะสม โดยไมนอยกวา ๒ ครั้ง ในแตละภาคการศึกษา 
   ๒) การสอบกลางภาคและปลายภาคของแตละรายวิชา เปนการวัดผลดวยวิธีการสอบรวม 
คิดคะแนนรายบุคคล ดําเนินการโดยคณะกรรมการสอบความรูทีโ่รงเรียนนายเรือแตงตั้ง 
   ๓) อักษรแสดงระดับคะแนน ระดับคะแนนตอหนวยกิต มีดังนี ้
 

อักษรระดับคะแนน ระดับคะแนนตอหนวยกิต ความเหมาะสม 
A ๔.๐ ดีมาก 
B+, B ๓.๕, ๓.๐ ด ี
C+, C ๒.๕, ๒.๐ พอใช 
D+, D ๑.๕, ๑.๐ ผาน 
F ๐.๐ ไมผาน 

P - 
ผานกระบวนวิชาที่ไมคิดระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสะสม 

 N - 
ไมผานกระบวนวิชาที่ไมคิดระดับ 

คะแนนเฉลี่ยะสม 

     ๔) การคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย คํานวณจากการรวมผลคูณของหนวยกิตกับระดับ
คะแนนที่ไดของแตละกระบวนวิชา แลวหารดวยจํานวนหนวยกิตรวม ของกระบวนวิชานั้น ๆ โดยคิด
ละเอียดถึงทศนิยมตําแหนงที่สามไมปดเศษ ระดับคะแนนเฉลี่ยแบงออกเปน ๒ ประเภท คือ 



๒๔ 
 

 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

      - ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลการศึกษาในแตละ
ภาคเรียน 
      - ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลการศึกษาทั้งหมด ตั้งแต
เทอมแรกที่เขารับการศึกษาจนถึงเทอมสุดทาย  
  ๖.๕.๒ การวัดและประเมินผลการศึกษาภาคปฏิบัติ  
   การฝกปฏิบัติภาคสนาม และการฝกภาคทะเลปลายปการศึกษา การประเมินผลการ
ฝกคิดคะแนนเปนรายบุคคล และนํามาคํานวณรวมกับคะแนนเฉลี่ยภาคทฤษฎีแตละภาค รวมทั้งใช
ประกอบการพิจารณาเลื่อนชั้นและการสําเร็จการศกึษาของนักเรียนนายเรือแตละนาย 
  ๖.๕.๓ การวัดและประเมินผลคุณลักษณะผูนําทหาร   
   มีการวัดและประเมินความประพฤติ คุณลักษณะผูนําทหารและสมรรถภาพรางกาย
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหลักสูตรการฝกอบรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะผูนําและคุณธรรมของ
นายทหาร โดยจะไมนับมารวมกับผลการศึกษาภาควิทยาการ แตจะใชประกอบการพิจารณาการเลื่อนชั้น 
และการสําเร็จการศึกษาของนักเรียนนายเรือแตละนาย 
  ๖.๕.๔ การเลื่อนชั้น 
   นักเรียนนายเรือที่ ไดรับการพิจารณาเลื่อนชั้นการศึกษาจะตองมีผลการศึกษา
ดังตอไปนี้ 
   ๑) ดานวิชาการ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมภาควิชาการของแตละปการศึกษาไมต่ํากวา 
๒.๐๐ และคะแนนแตละรายวิชาไมต่ํากวา D ยกเวนชั้นปท่ี ๑ ใหเลื่อนชั้นไดที่ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
๑.๙๐ ขึ้นไป  
   ๒) ดานการศึกษาภาคปฏิบตั ิคะแนนในการฝกภาคปฏิบัติ ไมต่ํากวารอยละ ๖๕  
   ๓) ดานคุณลักษณะผูนําและคุณธรรม คะแนนจากผลประเมินดานสมรรถภาพทางกาย 
ความประพฤติ และความเหมาะสมในการเปนทหารไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
  ๖.๕.๕ การเรียนซ้ําชั้น  
   นักเรียนนายเรือที่มีคณุสมบัติไมครบถวนตามเกณฑการเลื่อนชั้น 
  ๖.๕.๖ การสําเร็จการศึกษา  
   นักเรียนนายเรือที่ถือวาสําเร็จการศึกษานั้น ตองเรียนไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตที่
กําหนดไวในหลักสูตรและตองสอบผานเกณฑที่กําหนดในหลักสูตรครบถวนทุกดาน โดยมีระดับคะแนน
รายวิชาไมต่ํากวา D ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงเทอมสุดทายตองไมต่ํากวา ๒.๐๐ รวมทั้งผานเกณฑการ
ประเมินผลภาคปฏิบัติ และคุณลักษณะผูนํา 
  ๖.๕.๗ เกียรตินิยม  
   นักเรียนนายเรือที่สําเร็จการศึกษา ไดคะแนนรายวิชาไมต่ํากวา C และไดระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา ๓.๕๐ ใหไดรับเกียรตินิยม อันดับหนึ่ง และถามีคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไมต่ํากวา ๓.๒๕ ใหไดรับเกียรตินิยม อันดับสอง  
  ๖.๕.๘ การพนจากฐานะนักเรียนนายเรือ 
   ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบกองทัพเรือวาดวยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ และ       
ที่แกไข 
  ๖.๕.๙ การสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
   นักเรียนนายเรือที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ จะไดรับ
ปริญญาบัตรตามสาขาที่ศึกษา ไดรับการแตงตั้งยศเปน วาที่เรือตรี และบรรจุเขารับราชการในตําแหนง
นายทหารสัญญาบัตรของกองทัพเรือ 
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ตอนที่ ๗  คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา 
 ๗.๑ คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา  
  ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) 
พ.ศ.๒๕๕๘ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังนี ้
  ๑) มีความรูทางวิชาการระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาตาง ๆ ตามมาตรฐานสภาการศึกษา
วิชาการทหารและสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาของชาติ และสามารถใชความรูในการคิด
วิเคราะห ทําความเขาใจ และแกปญหาในเรื่องตาง ๆ ได ตลอดจนสามารถชี้แจงและแสดงความคิดเห็น
ไดอยางเหมาะสม 
  ๒) มีความรูความสามารถในการเรือและการเดินเรือระดับสากล ตลอดจนมีความรูพ้ืนฐาน
ในวิชาชีพทหารเรืออยางเพียงพอ พรอมที่จะศึกษาตอในวิชาชีพทหารเรือชั้นสูงตามพรรค - เหลาตาง ๆ 
ตอไป 
  ๓) มีสุขภาพกายที่แข็งแรงและมีลักษณะทหารที่ดี สรางความศรัทธาเชื่อมั่นใหแกผูอื่น 
และมีจิตใจที่มั่นคงเขมแข็ง ไมยอทอตออุปสรรคและความยากลําบากทั้งปวง 
  ๔) มีความเปนผูนําทางทหาร มีความกลาหาญ อดทน มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ
ตอหนาที่ สามารถบังคับบัญชาหนวยของตนใหปฏิบัติตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายได 
  ๕) มีความมานะอุตสาหะ มีความซื่อสัตยสุจริต มีความยุติธรรม รวมทั้งมีความจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย   
 ๗.๒ คุณสมบัตขิองนายทหารเรือไทย 
  นายทหารเรือไทยควรมีคุณสมบัติที่สําคญั ๕ ประการ คือ (กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ม.ป.ป.) 
  ๗.๒.๑ มีความรู ไดแก 
    ๑) จะตองขวนขวายหาความรูและฝกฝนตนเองอยูเสมอ 
    ๒) รูจักถายทอดความรูใหแกผูอื่น 
    ๓) รูจักใชความรูใหเปนประโยชน 
  ๗.๒.๒ เปนผูนําทางทหาร ไดแก 
    ๑) มีลักษณะทาทางองอาจสมเปนทหาร และมีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ 
    ๒) มีระเบียบวินัย 
    ๓) มีความสํานึกในหนาที่ กลาตัดสินใจและรับผิดชอบ 
    ๔) มีมนุษยสัมพันธด ี
    ๕) มีจิตใจแนวแน ไมทอถอย 
    ๖) มีความอดทนพากเพียร และกระตือรือรน 
    ๗) มีความริเริ่ม 
    ๘) มีความเปนธรรม 
    ๙) มีไหวพริบ 
  ๗.๒.๓ มคีวามซื่อสัตย และความจงรักภักด ีไดแก 
    ๑) ยึดมั่นในคุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริตตอตนเองและผูอื่น ประพฤติตนอยูใน
กรอบของศลีธรรม 
    ๒) รักษาประโยชนของหนวยงานตน และเชิดชูสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย อยู
เหนือสิ่งอ่ืนใด กระทําการใด ๆ ก็เพื่อประโยชนของหนวยงานและสถาบัน 
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  ๗.๒.๔ เปนสุภาพบุรุษ ไดแก 
    ๑) มีความเมตตา กรุณา เสียสละ ไมอิจฉาริษยา 
    ๒) มีคุณธรรม และจริยธรรม 
    ๓) มีความสุภาพออนโยน 
  ๗.๒.๕ มีความละเอียด รอบคอบ ไมประมาท ไดแก 
    ๑) มีสติสัมปชัญญะ ระลึกรู และเตือนตนเองตลอดเวลา 
    ๒) รูจักวิเคราะหและใชวิจารณญาณ 
 ๗.๓ คานิยมกองทัพเรือ 
  เพ่ือใหกําลังพลของกองทัพเรือมีแนวทางยึดถือปฏิบัติรวมกัน อันเปนเอกลักษณของทหารเรือ
ไทยสมควรกําหนดคานิยมของกองทัพเรือ ๔ ประการ โดยใชคายอวา "SAIL" ใหกําลังพลของกองทัพเรือ
ถือปฏิบัติดังนี้ (กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ, ม.ป.ป.)  
  ๗.๓.๑ ความเปนชาวเรือ (Seamanship) หมายถึง การแสดงออกซึ่งความสามัคคีในหมูคณะ
เปดใจกวางยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนโดยยึดถือประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตน จะทํากิจการงาน
ใดยอมทําโดยพรอมเพรียงกัน รูจักหนาที่และความรับผิดชอบในหนาที่ตน รูจักการทํางานเปนทีมและ
ทํางานอยางผูรูจริงมีความกลาหาญ อดทน มีน้ําใจเด็ดเดี่ยว มีความละเอียดรอบคอบ ไมประมาทอีกทั้ง
ยึดม่ันในแบบขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรืออันดีงาม 
  ๗.๓.๒ ความซื่อสัตยและความจงรักภักดี (Allegiance) หมายถึง การดํารง เชิดชูและ
รักษาไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพแหงพระมหากษัตริยเจาการพิทักษรักษาปกปองไวซึ่งผลประโยชนของ
ชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขรวมทั้งความเปนผูมี
อุดมการณในการปฏิบัติงานเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และสถาบันการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยตลอดจนมีความซื่อสัตยตอหนวยงาน ตอหนาที่ ตอผูรวมงาน และตอตนเอง  
  ๗.๓.๓ ความเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม และความเปนสุภาพบุรุษทหารเรือ (Integrity 
and Gentleman) หมายถึงความเปนผูมีคุณธรรม (คุณงามความดี) จริยธรรม (ประพฤติชอบ) มีความ
เมตตากรุณาและเสียสละ ไมโออวด ไมทับถม ไมกาวราวผูอ่ืน ไมอิจฉาริษยา มีความสุภาพออนโยน          
รูจักกาลเทศะ มีน้ําใจนักกีฬา พรอมที่จะใหความชวยเหลือผูอ่ืนเสมอ รวมทั้งประพฤติตนอยางเสมอตน
เสมอปลาย  
  ๗.๓.๔ ความเปนผูนํา (Leadership) หมายถึงผู ท่ีมีบุคลิกภาพและลักษณะทหารด ี        
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีวินัย เสียสละ อุทิศตน และตรงตอเวลา มีความอดทนพากเพียรในการ
ปฏิบัติงานมีความกลาหาญ ที่จะเผชิญอันตรายจากการรบหรือการปฏิบัติงาน ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่
ถูกตองและเปนธรรมกลาตัดสินใจและรับผิดชอบรวมทั้งเปนผูที่มีความรู ยึดมั่นในระเบียบคําสั่งขอบังคับ
และแบบธรรมเนียมของทหารอยางเครงครัด มุงม่ัน ทําสิ่งใดทําจริงโดยมุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานยึดถือ
ภารกิจและหนาที่เหนือสิ่งอ่ืนใด 
 ๗.๔ แผนการศึกษาแหงชาติ  
  แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ไดวางเปาหมายไว ๒ ดาน คือ เปาหมาย
ดานผูเรียน (Learner Aspirations) และเปาหมายของการจัดการศึกษา (Aspirations) โดยเปาหมาย
ดานผูเรียน มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (3Rs8Cs) 
ประกอบดวย ทักษะและคุณลักษณะตอไปนี้ 
    3Rs  ไดแก การอานออก (Reading) การเขียนได (Writing) และการคิดเลขเปน 
(Arithmetics) 
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    3Cs  ไดแก ทักษะดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา 
(Critical Thinking and Problem Solving) ทักษะดานการสรางสรรคและนวัตกรรม (Creativity and 
Innovation) ทักษะดานความเขาใจตางวัฒนธรรม ตางกระบวนทัศน (Cross - cultural 
Understanding) ทักษะดานความรวมมือ การทํางานเปนทีม และภาวะผูนํา (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) ทักษะดานการสื่อสาร สารสนเทศ และการรูเทาทันสื่อ 
(Communications, Information and Media Literacy) ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy) ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู 
(Career and Learning Skills) และความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion) 
 ๗.๕ นายทหารเรือสหรัฐอเมริกา (United States Naval Academy)  
  สมรรถนะหลักของนายทหารเรือสหรัฐอเมริกา (๒๐๑๖) ประกอบดวย ๖ สมรรถนะ ดังนี ้ 
  ๗.๕.๑ การรูจักบริบทและวัฒนธรรมของทหารเรือ (Naval  Orientationand 
Officership) กลาวคือ จะตองเขาใจหลักการพ้ืนฐานของการเปนทหารเรือมืออาชีพ อันประกอบดวย 
คานิยมของทหารเรือ ผูรับบริการและวัฒนธรรมทหารเรือ ความเปนทหาร การแตงกาย ภาพลักษณ 
ตลอดจนกฎระเบียบตาง ๆ  
  ๗.๕.๒ ความเปนผูนําและจริยธรรม (Leadership and Ethics) กลาวคือ นายทหารเรือ
จะตองรูและเขาใจในปรัชญาและคานิยมของหนวย มีการตัดสินใจที่ถูกตองตามกฎระเบียบ เปนผูนําที่
ทรงคุณคา การบังคับบัญชาตามสายงาน การติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนงานและการ
ตัดสินใจที่ดี รูหลักการของความเปนผูนําและการบริหารจัดการ การตัดสินใจที่ยึดหลักการมีคุณธรรม
จริยธรรม  
  ๗.๕.๓ การรูจักประวัติศาสตรทางเรือและอํานาจทางทะเล (Sea Power and Naval 
History) กลาวคือ นายทหารเรือจะตองมีความรูเก่ียวกับหลักการของอํานาจทางทะเลเชนเดียวกับการรู
หลักการการรักษาความปลอดภัยของชาติทั้งการรักษาความสงบเรียบรอยและการทําสงคราม         
อันประกอบดวย ยุทธศาสตรทางทะเล พันธกิจและหนาที่ของทหารเรือ ภูมิศาสตรเพ่ือการทําสงคราม 
วิวัฒนาการเพ่ือการแสวงหาอํานาจทางทะเล และประวัติศาสตรทางทะเลของทหารเรือ  
  ๗.๕.๔ ความรูเก่ียวโครงการและนโยบาย (Programs and Policies) กลาวคือ นายทหาร
เรือจะตองมีความรูเก่ียวกับความรับผิดชอบและการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ การจัดการบุคคล การ
ใชเครื่องมือ ความสอดคลองกับกฎระเบียบขอบังคับ ความเหมาะสมและความปลอดภัยของโครงการ  
  ๗.๕.๕ ความรูเก่ียวกับหลักการพื้นฐานการรบทางเรือ (Technical Foundations and 
Naval Warfare) กลาวคือ นายทหารเรือจะตองมีความรูเก่ียวกับหลักการการรบทางทะเลเพ่ือนําไปสู
การใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนา อันไดแก ความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ระบบอาวุธตาง ๆ และหลักการรบ
ทางทะเล  
  ๗.๕.๖ ความเปนชาวเรือและการนําเรือ (Seamanship and Navigation) ทหารเรือ
จะตองมีความเขาใจเก่ียวกับวิธีการที่จะตองทําใหตนเองรอดในระหวางการปฏิบัติการในทะเล โดยไม
จํากัดเฉพาะทักษะในการปองกันการทําลายเรือของขาศึกเทานั้นยังหมายรวมถึงทักษะในการนําเรือดวย 
 ๗.๖ รูปแบบความเปนผูนําทางทหารของทหารเรือ 
  ศูนยกลางความเปนผูนําทางทหารของกองทัพเรือ (Center for Naval Leadership, n.d.) 
สรุปเนื้อหารูปแบบความเปนผูนําทางทหารของทหารเรือตองประกอบดวยสมรรถนะที่สําคัญ ๕ 
ประการ ไดแก  



๒๘ 
 

 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

  ๗.๖.๑ ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจไดสําเร็จตามความมุงหมาย ประกอบดวย
สมรรถนะที่สําคัญ ไดแก ความสามารถในการทํางานภายใตสถานการณท่ีมีความกดดันสูงและสามารถ
พัฒนางานของตนเองไดอยางตอเนื่อง มีความรับผิดชอบ การจัดการกับความเสี่ยงไดดี การตัดสินใจที่ดี 
การปรับปรุงงาน การแกไขปญหา และมีความนาเชื่อถือในการปฏิบัติงาน  
  ๗.๖.๒ ความเปนผูนํา หมายถึง ความสามารถในการวางแผนและการปฏิบัติตามกลยุทธที่
วางไว ใชบุคลากรที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาบุคลากร การสรางทีม การเปนผูนําในสภาวะวิกฤต 
การจัดการความขัดแยง เพ่ือไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่กําหนด  
  ๗.๖.๓ การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การเปนบุคคลที่มีวิสัยทัศน มีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค สรางนวัตกรรมตาง ๆ ทักษะการคิดเชิงกลยุทธ การใหความสนใจกับสภาพแวดลอม
ภายนอก มีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน และมีทักษะในการจูงใจผูอ่ืน  
  ๗.๖.๔ ทักษะในการปฏิบัติงานรวมกับผูอื่น หมายถึง ความสามารถในการอธิบาย ขยาย
ขอเท็จจริงตาง ๆ กับบุคคล และกลุมคนท้ังภายในและภายนอกหนวย มีอิทธิพลกับบุคคลอ่ืน มีพันธมิตร
ที่ดี คํานึงถึงนโยบาย และมีความสามารถในการสื่อสารทั้งดานการพูดและการเขียน  
  ๗.๖.๕ ความสามารถในการจัดการทรัพยากร หมายถึง ความสามารถในการบริหาร
จัดการดานการเงนิ บริหารเทคโนโลยี และบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ตอนที่ ๘  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 อาจารีย  ประจวบเหมาะ  ศรินทร ขันติวัฒนะกุล  นภัสสร ตื่มสูงเนิน และฉัตรมงคล จันทราทิพย 
(๒๕๕๔) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดระบบการเรียนการสอน
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ 
ในดานหลักสูตร ดานอาจารยผูสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานปจจัยที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน และดานการวัดผลและประเมินผล และเพ่ือเปรียบเทียบการจัดระบบการเรียนการสอน
ของหลักสูตรฯ เก็บขอมูลจากนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่ ๒ - ๔  ผลการวิจัย พบวา นักศึกษามี
ความพึงพอใจตอระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน ลําดับแรกคือ ดานอาจารยผูสอนในหลักสูตร รองลงมาคือ ดานหลักสูตร ดานกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล ลําดับสุดทายคือ ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน 
เมื่อทําการเปรยีบเทียบความพึงพอใจตอระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ ของนักศึกษาที่มี
สถานภาพตางกัน พบวา นักศึกษาที่มีเพศและอายุที่ตางกันมีความพึงพอใจตอระบบการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรฯ แตกตางกัน มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๕  
 ณัฐนันท  ประสีระเตสัง (๒๕๕๙) ทําวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิต    
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา
จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย เก็บขอมูลจากหัวหนาหนวยงานที่บัณฑิต
ปฏิบัติงานอยู ซึ่งสวนใหญเปนบริษัทเอกชนไทย รองลงมาเปนรัฐวิสาหกิจ และหนวยงานขององคการ
มหาชน ตามลําดับ การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต แบงออกเปน ๕ ดาน คือ ๑) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม  ๒) ดานความรู  ๓) ดานทักษะทางปญญา ๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ     
๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตฯ ทั้ง ๕ ดาน อยูในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในดาน



๒๙ 
 

 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี (คาเฉลี่ย ๔.๗๘) รองลงมาคือ ดาน
คุณธรรม จริยธรรม (คาเฉลี่ย ๔.๗๓) และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในดานทักษะทางปญญา (คาเฉลี่ย 
๔.๕๖)  
 กองสถิติและประเมินผล โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (๒๕๕๙) ทําการ
ติดตามคุณภาพและวิเคราะหบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
รุนที่ ๕๖ - ๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาฯ ที่มีตอความรูความสามารถในการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษา 
แบงออกเปน ๖ ดาน คือ ๑) ดานสมรรถนะทางวิชาการ  ๒) ดานสมรรถนะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   
๓) ดานสมรรถนะทางความรูความสามารถภาษาอังกฤษ  ๔) ดานสมรรถนะทางวิชาชีพทหาร  ๕) ดาน
สมรรถนะทางคุณลักษณะผูนําทางทหาร และ ๖) ดานสมรรถนะทางสมรรถภาพรางกาย ผลการวิจัย
พบวา ผูใชผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในดาน
สมรรถนะทางสมรรถภาพรางกายสูงสุด อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานสมรรถนะทางวิชาชีพทหาร 
อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่ําสุดในดานสมรรถนะทางความรูความสามารถภาษาอังกฤษ    
อยูในระดับมาก  
 กองประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
(๒๕๖๐) ทําการสํารวจความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความพึงพอใจผูใช
บัณฑิตที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ท่ีสําเร็จปการศึกษา ๒๕๕๘ ในดานตาง ๆ ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานความรู  
ดานทักษะทางปญญา ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และดานทักษะการคิด
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี และคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัยฯ ไดแก ดานสํานึกดี มีความรู และพรอมสูงาน รวมเปน ๘ ดาน ผลการสํารวจพบวา ความ
พึงพอใจผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติฯ ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย ๔.๑๕ เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน โดย
มีความพึงพอใจสูงสุดในดานคุณธรรม จริยธรรม คาเฉลี่ย ๔.๓๘ รองลงมาคือ ดานความรู คาเฉลี่ย 
๔.๑๕ และมีความพึงพอใจต่ําสุดในดานทักษะการคิดวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี คาเฉลี่ย ๓.๙๘  สําหรับความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ          
ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย ๔.๑๗ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ
อยูในระดับมากทุกดาน โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดานสํานึกดี คาเฉลี่ย ๔.๓๘ รองลงมาคือ ดาน
พรอมสูงาน คาเฉลี่ย ๔.๑๓ และมีความพึงพอใจต่ําสุดในดานมีความรู คาเฉลี่ย ๔.๐๑ 
 นงลักษณ  ทองศรี (๒๕๖๐) ทําวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอหลักสูตรการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรฯ เก็บขอมูลจากนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ ๒ 
ถึงชั้นปที่ ๔ การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา แบงออกเปน ๖ ดาน คือ ๑) ดานรายวิชา  ๒) ดาน
หลักสูตร ๓) ดานอาจารยผูสอน  ๔) ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู  ๕) การจัดการเรียนการสอน และ 
๖) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา ๑) นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรฯ 
ในดานรายวิชา ดานอาจารยผูสอน และการจัดการเรียนการสอน อยูในระดับมากที่สุด และ ๒) นักศึกษา  
มีความพึงพอใจตอหลักสูตรฯ ในดานหลักสูตร ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู และดานการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน อยูในระดับมาก  



๓๐ 
 

 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

 กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (๒๕๖๑) 
ทําการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ รุนปการศึกษา ๒๕๕๙ โดยมี
วัตถุประสงค คือ ๑) เพ่ือสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการ/นายจาง ที่มีตอบัณฑิตฯ ในดาน
คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) และคุณลักษณะของ
บัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ คือ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” และ ๒) เพ่ือนําความคิดเห็น/
ขอเสนอแนะของผูประกอบการ/นายจาง ไปใชปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร/การเรียนการสอนการกําหนด
นโยบาย/ทิศทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิต ผลการวิจัย
พบวา ความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด คาเฉลี่ย ๔.๕๑ เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม ผูใชบัณฑิตมีความพึง
พอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ๔.๗๐  ๒) ดานความรู ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย ๔.๔๙  ๓) ดาน
ทักษะทางปญญา ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ย ๔.๕๐  ๔) ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมากที่สุด คาเฉลี่ย ๔.๖๑  ๕) ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย ๔.๔๘  ๖) ดานทักษะปฏิบัติ ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย ๔.๓๗ และ ๗) ดาน     
อัตลักษณความเปนบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย ๔.๓๙  
 กองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา (๒๕๖๑) ทําการติดตามและ
ประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ในปการศึกษา ๒๕๖๐ (รุนที่ ๖๕) 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาจากความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชา แบงออกเปน ๓ ประเภท คือ ๑) ตามอัตลักษณของสถาบัน ประกอบดวย ๓ ดาน คือ  
ดานความเปนสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา  ดานความเปนผูนําที่ยึดมั่นอุดมการณ และดานการเทิดทูน
ชาติ ศาสน กษัตริย  ๒) ตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย ๖ ดาน คือ            
ดานคุณธรรม จริยธรรม  ดานความรู  ดานทักษะทางปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดานวิชาชีพทหาร และ ๓) ตามคุณสมบัติที่ พึงประสงคของกองทัพบก ผลการวิจัยพบวา             
๑) หนวยงานผูใชมีความพึงพอใจในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามอัตลักษณของสถาบันในภาพรวม  
อยูในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในดานการเทิดทูนชาติ ศาสน กษัตริย สูงสุด อยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ดานความเปนผูนําที่ยึดม่ันอุดมการณ อยูในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจ
ต่ําสุดในดานความเปนสุภาพบุรุษ นักรบ นักพัฒนา อยูในระดับมาก  ๒) หนวยงานผูใชมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติในภาพรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด โดยมีความพึงพอใจในดานคุณธรรม จริยธรรมและดานวิชาชีพทหาร สูงสุด อยูในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ อยูในระดับมากที่สุด และ     
มีความพึงพอใจต่ําสุดในดานความรูและดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก และ ๓) หนวยงานผูใชมีความพึงพอใจในคุณภาพของผูสําเร็จ
การศกึษาตามคุณสมบัติที่พึงประสงคของกองทัพบกในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  
 กองสถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ (๒๕๖๓) ทําการวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผล
ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค ๑) เพ่ือประเมินความพึง
พอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  ๒) เพ่ือศึกษาการนําความรูที่ไดจากหลักสูตร
การศึกษาโรงเรียนนายเรือไปใชในการปฏิบัติงาน  ๓) เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอน
ในโรงเรียนนายเรือ และ ๔) เพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 



๓๑ 
 

 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบังคับบัญชา จํานวน ๖๑ นาย และนายทหารผูสําเร็จการศึกษา 
จํานวน ๖๑ นาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๐ สําหรับผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษา        
ซึ่งจัดทําในรูปแบบแบบสอบถามออนไลน จํานวน ๒ ฉบับ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัย
พบวา ๑) ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาฯ ภาพรวม อยูในระดับมาก และ
สวนใหญไดรับการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีข้ึนไป ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจแตละดานอยูใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และมีความพึงพอใจต่ําสุดคือ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหัวขอที่ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจต่ําสุดคือ 
ความสามารถในการเขียนงานหนังสือ (ในระดับนายทหารใหม)  ๒) ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ 
ในคุณภาพของตนเอง ภาพรวม อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจแตละดานอยูในระดับมากถึงมาก
ที่สุด โดยมีความพึงพอใจสูงสุดคือ ดานคุณธรรม จริยธรรม รองลงมาคือ ดานทักษะวิชาชีพทหารเรือ
และภาวะผูนํา และมีความพึงพอใจต่ําสุดคือ ดานความรู โดยหัวขอที่ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจ
ต่ําสุดคือ ความสามารถในการใชความรูในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่ศึกษา และความสามารถในการ
เขียนงานหนังสือ (ในระดับนายทหารใหม)  ๓) ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับจากหลักสูตร
การศกึษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๕ ไปใชในการปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับมาก และ
มีความพึงพอใจมากทุกเรื่อง โดยเรื่องที่ถูกนําไปใชสูงสุดคือ การปกครองบังคับบัญชา/การปลูกฝง
คุณลักษณะผูนําทหาร รองลงมาคือ กิจกรรมทางทหาร/กิจกรรมกีฬา/กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร และ
เรื่องที่ถูกนําไปใชต่ําสุดคือ ความรูเก่ียวกับสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  ๔) ผูสําเร็จ
การศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือภาพรวมอยูในระดับมาก และมีความพึง
พอใจมากทุกดาน โดยมีความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานอาจารยผูสอน รองลงมาคือ ดานการวัดและ
ประเมินผล และมีความพึงพอใจต่ําสุด คือ ดานหลักสูตร และ ๕) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการฝก
ศึกษาของโรงเรียนนายเรือ มีดังนี้ ควรเพ่ิมการเรียนการสอนเก่ียวกับการเขียนหนังสือราชการและระบบงาน
สารบรรณเบื้องตน และควรเพิ่มการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ควรเพ่ิมระยะเวลาการฝกปฏิบัติในวิชาชีพ
ทหารเรือและการฝกภาคปฏิบัติทางใชการในทะเลใหมากขึ้น และควรสงเสริมใหมีการเรียนรูในทักษะที่
เก่ียวของกับวิชาชีพตามพรรค - เหลา ใหมากขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง  ควรเนนการฝก
พัฒนาทักษะการเปนผูนําทางทหารใหแกผูเรียน ควรปลูกฝงความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
และควรปลูกฝงหรือสรางอุดมการณในการเปนทหาร รวมถึงใหความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรทหารเรือไทย
ใหกับผูเรียน 
 

ตอนที่ ๙  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผูวิจัย
ไดศึกษาเอกสาร แนวคิดที่เก่ียวของกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค คุณสมบัตินายทหารเรือไทย 
คานิยมกองทัพเรือ เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒  หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 
(ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ กรอบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ บทความวิชาการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จากนั้นกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการ
วิจัยดังนี ้



๓๒ 
 

 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒.๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
๒. ดานความรู 
๓. ดานทักษะทางปญญา 
๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
   ความรับผิดชอบ 
๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร 
   และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๖. ดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา 
 

ความพึงพอใจของ
ผูบังคบับัญชาที่มีตอ 

ผูสําเร็จการศึกษา และ 
ความพึงพอใจของ 

ผูสําเร็จการศึกษาเอง 
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บทท่ี ๓ 

วิธีดําเนินการวิจยั 

 การวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 
๒๕๖๑ ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมขีั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๓.๑  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  
 

ประชากรที่ใชในการวิจัย  
 ประชากร (Population) ประชากรที่ใชในการวิจัย จํานวน ๒ กลุม รายละเอียด ดังนี้  
  ๑) ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๔๘ 
นาย 
  ๒) ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ จํานวน ๔๘ นาย (ไมรวมเหลา
ตํารวจน้ําฝากเรียน และผูที่เขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ) 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้ 
 ฉบับที่ ๑ แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ           
ปการศึกษา ๒๕๖๑ (สําหรับผูบังคับบัญชา) ประกอบดวย ๓ ตอน ดังนี ้  

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

การระบุปญหาวิจัย 

การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

การวิเคราะหขอมูล 

การสรุปผลการวิจัย 

การรายงานผลการวิจัย 

การสรางเครื่องมือวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 แบบสอบถามออนไลน 
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๓๔

  ตอนที่ ๑ สถานภาพผูบังคับบัญชา ไดแก ชั้นยศ พรรค - เหลา ตําแหนง สังกัด/หนวย 
ระดับการศึกษาสูงสุด เปนขอคําถามชนิดเลือกตอบ (Checklist) สวนระยะเวลาในการรับราชการ 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานรวมกับผูสําเร็จการศึกษา จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่อยูภายใตการบังคับบัญชา 
เปนแบบเติมคําใหสมบูรณ (Completion) และรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาที่อยูภายใตการบังคับบัญชา
เปนขอคําถามชนิดเลือกตอบ (Checklist) 
  ตอนที่  ๒ ความพึงพอใจในค ุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ             
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน ๕ ดาน 
และอัตลักษณของโรงเรียนนายเรือ อีก ๑ ดาน ไดแก (๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (๒) ดานความรู               
(๓) ดานทักษะทางปญญา (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๖) ดานทักษะวิชาชีพ
ทหารเรือและภาวะผูนํา เปนขอคําถามชนิดมาตรประมาณคา ๕ ระดับ (Rating Scale) 
  ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน เปนขอคําถามชนิดเติมคําใหสมบูรณ และขอคําถามชนิดปลายเปด (Open-
ended Form) 
 ฉบับที่ ๒  แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ       
ปการศึกษา ๒๕๖๑ (สําหรับผูสําเร็จการศกึษา) ประกอบดวย ๕ ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ ๑ สถานภาพผูสําเร็จการศึกษา ไดแก พรรค - เหลา และสังกัด/หนวย เปนขอ
คําถามชนิดเลือกตอบ  
  ตอนที่ ๒ การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 
(ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ ไปใชในการปฏิบัติงาน เปนขอคําถามชนิดมาตรประมาณคา ๕ ระดับ  
  ตอนที่ ๓ ความพึงพอใจในคุณภาพตนเองของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จํานวน ๕ ดาน 
และอัตลักษณของโรงเรียนนายเรือ อีก ๑ ดาน ไดแก (๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (๒) ดานความรู          
(๓) ดานทักษะทางปญญา (๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (๕) ดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (๖) ดานทักษะวิชาชีพ
ทหารเรือและภาวะผูนํา เปนขอคําถามชนิดมาตรประมาณคา ๕ ระดับ  
  ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ เปนขอคําถาม
ชนิดมาตรประมาณคา ๕ ระดับ   
  ตอนที่ ๕ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ             
ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน เปนขอคําถามชนิดปลายเปด  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี ้
 ๑. ตรวจสอบรายชื่อและตําแหนงปจจุบันของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 
๒๕๖๑ จากระบบงานบริหารกําลังพล กองทัพเรือ (hrmiss.navy.mi.th) เพ่ือเตรียมรางหนังสือราชการ 
(หนังสือบันทึก) ในการขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามออนไลน   
 ๒. จัดสงหนังสือราชการ (บันทึกขอความ) ไปยังหนวยงานท่ีมีผูสําเร็จการศึกษาปฏิบัติงานอยูใน
ขณะนั้น ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เพ่ือขอความรวมมือผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษาในการ
ตอบแบบสอบถามออนไลนผานทางเว็บไซตของโรงเรียนนายเรือ หรือใชโทรศัพทเคลื่อนที่สแกน QR Code 
โดยขอความกรุณาใหทําการประเมินใหเสร็จสิ้นภายใน ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔   
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๓๕

 ๓. ผูวิจัยตรวจสอบจํานวนขอมูลการตอบกลับ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ พบวา ขอมูลการ 
ตอบกลับไมมีความเคลื่อนไหวเปนระยะเวลาหนึ่งและไมเพียงพอสําหรับการวิเคราะหขอมูล จึงสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส ไปยังจดหมายอิเล็กทรอนิกสสวนตัวของผูสําเร็จการศึกษาที่ตนเองหรือ
ผูบังคับบัญชายังไมทําการประเมิน โดยขอความกรุณาใหผูสําเร็จการศึกษานําเรียนผูบังคับบัญชา
โดยตรงทําการประเมิน และประสานผูสําเร็จการศึกษาใหแจงผูสําเร็จการศึกษาทานอ่ืนผานทางไลน 
เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ จากขอมูล ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ พบวา สามารถรวบรวมขอมูล
จากการตอบแบบสอบถามออนไลนในสวนของผูบังคับบัญชาไดจํานวน ๓๖ นาย คิดเปนรอยละ ๗๕ 
และสามารถเก็บรวบรวมจากผูสําเร็จการศกึษาไดจํานวน ๔๗ นาย คิดเปนรอยละ ๙๗.๙๒ 
 ๔. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลเพ่ือเตรียมวิเคราะหขอมูลทางสถิติตอไป  
 

การวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยดําเนินการการวิเคราะหขอมูล โดยจําแนกเปน ๒ สวน ดังนี ้ 
 ๑. ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมการวิเคราะห  
ข อม ูลทางสถิต ิ ได แก  ค าความถี ่ (Frequency)  ค าร อยละ (Percentage) คาเฉลี่ย เลขคณิต 
(Arithmetic Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยมีเกณฑในการแปลความหมาย ดังนี ้
(บุญชม  ศรีสะอาด, ๒๕๓๙)    
 คาเฉลี่ย ๔.๕๑ - ๕.๐๐  หมายความวามีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศกึษา/ 
    มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/ 
    มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับมากที่สุด 
 คาเฉลี่ย ๓.๕๑ - ๔.๕๐  หมายความวามีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศกึษา/ 
    มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/  
    มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายความวามีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศกึษา/ 
    มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/  
    มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย ๑.๕๑ - ๒.๕๐  หมายความวามีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศกึษา/ 
    มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/  
    มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายความวามีความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศกึษา/ 
    มีระดับการนําไปใชในการปฏิบัติงาน/  
    มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในระดับนอยที่สุด  
 - คุณภาพผูสํา เร็จการศึกษาตามเกณฑที่สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กําหนด       
(สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย, ๒๕๕๙)   
  คาเฉลี่ย  ๔.๕๑ - ๕.๐๐  หมายความวา  มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
  คาเฉลี่ย  ๓.๕๑ - ๔.๕๐  หมายความวา  มีคุณภาพอยูในระดับดี 
  คาเฉลี่ย  ๒.๕๑ - ๓.๕๐  หมายความวา  มีคุณภาพอยูในระดับพอใช 
  คาเฉลี่ย  ๑.๕๑ - ๒.๕๐  หมายความวา  มีคุณภาพอยูในระดับควรปรับปรุง 
  คาเฉลี่ย  ๑.๐๐ - ๑.๕๐   หมายความวา  มีคุณภาพอยูในระดับตองปรับปรุง 
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๓๖

 - คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในมุมมองของผูใช
บัณฑิต เกณฑการประเมิน ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) โดยคํานวณจาก
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิตหารดวยจํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 
 ๒. ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ใชการวิเคราะหเนือ้หา (Content Analysis)     
 



การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

บทท่ี ๔ 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื่อง การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 
๒๕๖๑  ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะห โดยแบงเปน ๕ ตอน คือ 
  ตอนที่ ๑ สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
  ตอนที่ ๓ การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน 
  ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ 
  ตอนที่ ๕ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 

 

ตอนที่ ๑ สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
 ๑.๑ สถานภาพผูบังคับบัญชา ปรากฏผลดังตารางท่ี ๔.๑ 

ตารางที่ ๔.๑ : แสดงสถานภาพผูบังคบับัญชาของผูสําเร็จการศึกษา 

รายการ จํานวน (๓๖ นาย) รอยละ 
๑. ชั้นยศ   
 น.อ. ๒ ๕.๕๖ 
 น.ท. ๑๓ ๓๖.๑๑* 
 น.ต. ๘ ๒๒.๒๒ 
 ร.อ. ๑๓ ๓๖.๑๑* 
๒. พรรค - เหลา  
 นาวิน  ๓๐ ๘๓.๓๔* 
 กลิน ๓ ๘.๓๓ 
 นาวิกโยธิน ๓ ๘.๓๓ 
๓. ตําแหนง     

ผูบังคบัการเรือ ๒๓ ๖๓.๘๘* 
ตนกล ๓ ๘.๓๓ 
ผูบังคบักองรอย ๓ ๘.๓๓ 
ผูบังคบัฝูงบิน ๒ ๕.๕๖ 
หัวหนาแผนก ๒ ๕.๕๖ 
ผูบังคบักองพัน ๑ ๒.๗๘ 
ตนเรือ ๑ ๒.๗๘ 
นายทหารปราบเรือดําน้ํา ๑ ๒.๗๘ 

 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๓๘

ตารางที่ ๔.๑ (ตอ) 

รายการ จํานวน (๓๖ นาย) รอยละ 
๔. สังกัด/หนวย   

กองเรือตรวจอาว  ๘ ๒๒.๒๒* 
กองเรือยามฝง ๗ ๑๙.๔๔ 
กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ๕ ๑๓.๘๙ 
กองเรือฟริเกตที่ ๑ ๔ ๑๑.๑๑ 
กองเรือฟริเกตที่ ๒ ๔ ๑๑.๑๑ 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ๓ ๘.๓๓ 
กองการบินทหารเรือ ๒ ๕.๕๖ 

กรมอุทกศาสตร ๒ ๕.๕๖ 

โรงเรียนนายเรือ ๑ ๒.๗๘ 
๕. ระดับการศึกษาสูงสุด    
 ปริญญาตรี ๓๒ ๘๘.๘๙* 
 ปริญญาโท ๔ ๑๑.๑๑ 
๖. ระยะเวลาในการรับราชการ   

๖ - ๑๐ ป ๑๔ ๓๘.๘๙* 
๑๑ - ๑๕ ป ๘ ๒๒.๒๒ 
๑๖ - ๒๐ ป ๑๒ ๓๓.๓๓ 
๒๑ - ๒๕ ป ๒ ๕.๕๖ 

๗. ระยะเวลาท่ีปฏิบตัิงานรวมกัน    
๑ - ๖ เดือน ๒๔ ๖๖.๖๗* 
๗ เดือน - ๑ ป ๔ ๑๑.๑๑ 
มากกวา ๑ ป - ๑ ป ๖ เดือน ๗ ๑๙.๔๔ 
มากกวา ๑ ป ๖ เดือน ๑ ๒.๗๘ 

  ผูบังคับบัญชาสวนมากมีชั้นยศ น.ท. และ ร.อ. จํานวน ๑๓ นาย (รอยละ ๓๖.๑๑) สวนใหญเปน
พรรคนาวิน จํานวน ๓๐ นาย (รอยละ ๘๓.๓๔) สวนใหญดํารงตําแหนงผูบังคับการเรือ จํานวน ๒๓ นาย 
(รอยละ ๖๓.๘๘) สังกัดกองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ จํานวน ๘ นาย (รอยละ ๒๒.๒๒) สวนใหญ
สําเร็จการศกึษาในระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๒ นาย (รอยละ ๘๘.๘๙) สวนมากมีระยะเวลาในการรับ
ราชการ ระหวาง ๖ - ๑๐ ป จํานวน ๑๔ นาย (รอยละ ๓๘.๘๙) และไดปฏิบัติงานรวมกับนายทหาร
ผูสําเร็จการศึกษาเปนเวลา ๑ - ๖ เดือน จํานวน ๒๔ นาย (รอยละ ๖๖.๖๗) 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๓๙

 ๑.๒ สถานภาพผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปรากฏผลดังตารางท่ี ๔.๒ 

ตารางที่ ๔.๒ : แสดงสถานภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

รายการ จํานวน (๔๗ นาย) รอยละ 
๑. พรรค - เหลา   

นาวิน ๓๒ ๖๘.๐๘* 
กลิน ๑๐ ๒๑.๒๘ 
นาวิกโยธิน ๕ ๑๐.๖๔ 

๒. สังกัด/หนวย    
กองเรือตรวจอาว ๑๒ ๒๕.๕๓* 
กองเรือยามฝง ๗ ๑๔.๘๙ 
กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ๖ ๑๒.๗๗ 
กองเรือฟริเกตที่ ๑ ๕ ๑๐.๖๔ 
กองเรือฟริเกตที่ ๒ ๔ ๘.๕๑ 
กองการบินทหารเรือ ๔ ๘.๕๑ 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ๔ ๘.๕๑ 
กรมอุทกศาสตร ๒ ๔.๒๕ 
กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร ๑ ๒.๑๓ 
กองขาว กองเรือยุทธการ ๑ ๒.๑๓ 
โรงเรียนนายเรือ ๑ ๒.๑๓ 

๓. สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา     
วิศวกรรมไฟฟา ๓๖ ๗๖.๖๐* 
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ๘ ๑๗.๐๒ 
วิศวกรรมอุทกศาสตร ๒ ๔.๒๕ 
บริหารศาสตร ๑ ๒.๑๓ 

๔. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ( X  = ๓.๑๐๘)   
 ๒.๐๐๐ - ๒.๔๙๙ ๓ ๖.๓๘ 
 ๒.๕๐๐ - ๒.๙๙๙ ๑๕ ๓๑.๙๑ 
 ๓.๐๐๐ - ๓.๔๙๙ ๒๓ ๔๘.๙๔* 
 ๓.๕๐๐ - ๔.๐๐๐ ๖ ๑๒.๗๗ 

 ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ สวนใหญสังกัดพรรคนาวิน จํานวน 
๓๒ นาย (รอยละ ๖๘.๐๘) สวนมากสังกัดกองเรือตรวจอาว กองเรือยุทธการ (กตอ.กร.) จํานวน ๑๒ 
นาย (รอยละ ๒๕.๕๓) และสวนใหญสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
จํานวน ๓๖ นาย (รอยละ ๗๖.๖๐) และสวนมากมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยูในชวง ๓.๐๐๐ - ๓.๔๙๙ 
จํานวน ๒๓ นาย (รอยละ ๔๘.๙๔) โดยมีคาเฉลี่ยของระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม เทากับ ๓.๑๐๘ 
 

 

 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๔๐

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจในคณุภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
 ๒.๑ ความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 
ปรากฏผลดังตารางท่ี ๔.๓ 

ตารางที่ ๔.๓ : แสดงความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามความคดิเห็นของผูใหขอมูล 

รายการประเมิน 

ความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา 
จําแนกตามความคิดเห็นของผูใหขอมูล 

ผูบังคับบญัชา (N = ๓๖ นาย) ตนเอง (N = ๔๗ นาย) 
X  S.D. การแปลผล X  S.D. การแปลผล 

๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม ๔.๖๙* ๐.๓๖ มากที่สุด ๔.๕๒* ๐.๔๓ มากที่สุด 
๒. ดานความรู  ๔.๕๐ ๐.๓๘ มาก ๔.๑๑ ๐.๖๑ มาก 
๓. ดานทักษะทางปญญา  ๔.๔๖ ๐.๔๓ มาก ๔.๔๐ ๐.๔๗ มาก 
๔. ดานทักษะความสัมพนัธระหวางบุคคลและ 
   ความรับผิดชอบ 

๔.๖๔ ๐.๔๑ มากที่สุด ๔.๔๒ ๐.๔๔ มาก 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  
   และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

๔.๓๙ ๐.๔๔ มาก ๔.๑๑ ๐.๗๐ มาก 

๖. ดานทักษะทางวชิาชพีทหารเรอืและภาวะผูนํา ๔.๖๑ ๐.๓๕ มากที่สุด ๔.๔๔ ๐.๔๙ มาก 
ในภาพรวม ๔.๕๗ ๐.๓๓ มากที่สุด ๔.๓๗ ๐.๔๕ มาก 

 ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด             

(X = ๔.๕๗, S.D. = ๐.๓๓) แตผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพตนเอง ในภาพรวมอยูใน

ระดับมาก (X = ๔.๓๗, S.D. = ๐.๔๕)  

 

 
 

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู
ทักษะ
ทาง

ปญญา

ทักษะ
ความสัม

พันธ
ระหวาง
บุคคล

ทักษะ
การ

วิเคราะห
เชิง

ตัวเลข

ทักษะ
ทาง

วิชาชีพ
และภาวะ

ผูนํา

ภาพรวม

ผูบังคับบัญชา 4.69 4.50 4.46 4.64 4.39 4.61 4.57

ผูสําเร็จการศึกษา 4.52 4.11 4.40 4.42 4.11 4.44 4.37
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5.00คาเฉลี่ย

คณุลักษณะ

ผูบังคับบัญชา

ผูสําเร็จการศึกษา

ภาพท่ี ๔.๑ แสดงความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามกลุมผูใหขอมูล  



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๔๑

 ๒.๒ ความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
ปรากฏผลดังตารางท่ี ๔.๔ 

ตารางท่ี ๔.๔ : แสดงความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา                  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม ๔.๖๙* ๐.๓๖ มากที่สุด 
 ๑.๑ การประพฤติตนอยูในหลักศีลธรรมและเปนพลเมืองที่ดี ๔.๖๙ ๐.๔๗ มากที่สุด 
 ๑.๒ การมีวินัยและตรงตอเวลาในการทํางาน   ๔.๖๑ ๐.๕๕ มากที่สุด 
    ๑.๓ ความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรตอหนาที่การงาน   ๔.๕๘ ๐.๕๕ มากที่สุด 

 ๑.๔ ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน    ๔.๗๘ ๐.๔๒ มากที่สุด 

 ๑.๕ ความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  ๔.๗๒ ๐.๕๑ มากที่สุด 

 ๑.๖ การเปนแบบอยางดี  ๔.๖๙ ๐.๕๓ มากที่สุด 

 ๑.๗ ความเขาใจผูอ่ืนและเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน   ๔.๖๑ ๐.๔๙ มากที่สุด 

 ๑.๘ ความเมตตากรุณาและชวยเหลือผูอื่น ๔.๖๙ ๐.๔๗ มากที่สุด 

 ๑.๙ การไมกลาวคําเท็จหรือกลาวใหรายผูอ่ืน ๔.๗๘ ๐.๔๒ มากที่สุด 

๒. ดานความรู ๔.๕๐ ๐.๓๘ มาก 
 ๒.๑ ความสามารถในการใชความรูในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่ศึกษา ๔.๔๗ ๐.๕๑ มาก 

 ๒.๒ ความสามารถในการนําความรูไปประยุกตกับการปฏิบัติงานจริง 
         ภายในหนวยใหเกิดประโยชน 

๔.๔๒ ๐.๕๐ มาก 

 ๒.๓ ความสามารถในการบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู 
         ในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

๔.๔๒ ๐.๕๐ มาก 

 ๒.๔ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองในงานและวิทยาการสมัยใหม ๔.๕๖ ๐.๕๖ มากที่สุด 

 ๒.๕ การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ และขอบังคับ ๔.๖๔ ๐.๔๙ มากที่สุด 

๓. ดานทักษะทางปญญา ๔.๔๖ ๐.๔๓ มาก 
    ๓.๑ ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล เปนระบบ ๔.๔๒ ๐.๕๕ มาก 

 ๓.๒ ความสามารถในการลําดับความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย ๔.๔๔ ๐.๕๖ มาก 

 ๓.๓ ความสามารถในการแกไขปญหาดวยตนเอง โดยใชวิธีการที่เหมาะสม ๔.๔๗ ๐.๕๑ มาก 

 ๓.๔ การแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค ๔.๓๖ ๐.๕๙ มาก 

   ๓.๕ ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือใหเขากับสถานการณตาง ๆ   
         ไดเปนอยางดี    

๔.๕๘ ๐.๕๐ มากที่สุด 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ๔.๖๔ ๐.๔๑ มากที่สุด 
 ๔.๑ ความมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกหนวย ๔.๖๙ ๐.๕๘ มากที่สุด 
 ๔.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด/ี 
         การทํางานเปนทีม  

๔.๖๗ ๐.๕๔ มากที่สุด 

     ๔.๓ ความสามารถในการเปนตัวแทนกลุม/หนวย ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ๔.๕๘ ๐.๕๕ มากที่สุด 
 ๔.๔ ความสามารถแสดงออกถึงการเปนผูนําในการแกปญหาภายในกลุม ๔.๕๖ ๐.๕๐ มากที่สุด 
    ๔.๕ การปฏิบัติหนาที่โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 

 ๔.๖ ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ๔.๕๘ ๐.๕๕ มากที่สุด 
 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๔๒

ตารางที่ ๔.๔ (ตอ) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. การแปลผล 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 

๔.๓๙ ๐.๔๔ มาก 

 ๕.๑ ความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 
          ในการปฏิบัติงาน 

๔.๕๓ ๐.๕๑ มากที่สุด 

 ๕.๒ ความสามารถในการนําขอมูลสารสนเทศมาประยุกตใชในการแกไข 
         ปญหาไดอยางสรางสรรค         

๔.๔๒ ๐.๕๕ มาก 

 ๕.๓ ความสามารถในการสื่อสาร/ประสานงานทั้งในระดับบุคคลและหนวย ๔.๔๗ ๐.๕๖ มาก 

 ๕.๔ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่จําเปน ๔.๓๙ ๐.๖๐ มาก 

 ๕.๕ ความสามารถในการเขียนงานหนังสือ (ในระดับนายทหารใหม) ๔.๑๙ ๐.๖๙ มาก 

 ๕.๖ ความสามารถในการเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม 
         สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน   

๔.๓๖ ๐.๕๙ มาก 

๖. ดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา ๔.๖๑ ๐.๓๕ มากท่ีสุด 
 ๖.๑ ความจงรักภักดีตอชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย และยึดม่ันใน 
          ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๔.๙๔ ๐.๒๓ มากที่สุด 

 ๖.๒ การขวนขวายใฝหาความรูอยูเสมอ  ๔.๕๓ ๐.๖๑ มากที่สุด 
 ๖.๓ ความกลาหาญ พรอมท่ีจะรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของตน    ๔.๗๕ ๐.๔๔ มากที่สุด 
 ๖.๔ การตัดสินใจอยางถูกตองดวยความรวดเร็ว ๔.๔๒ ๐.๕๕ มาก 
 ๖.๕ การปฏิบัติงานอยางถูกตองแนนอนจนเปนที่เชื่อถือและไววางใจ   ๔.๕๓ ๐.๕๑ มากที่สุด 
 ๖.๖ การรูจักกาลเทศะ กิริยา มารยาท และการวางตัวที่เหมาะสม ๔.๕๖ ๐.๕๐ มากที่สุด 

 ๖.๗ ความยุติธรรม เท่ียงตรง ไมลําเอียงปราศจากอคติ  ๔.๖๙ ๐.๔๗ มากที่สุด 

 ๖.๘ ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ๔.๖๑ ๐.๕๕ มากที่สุด 

 ๖.๙ การมีบุคลิกภาพและลักษณะทาทางทหารที่ดี ๔.๘๑ ๐.๔๐ มากที่สุด 

 ๖.๑๐ ความอดทนทั้งทางรางกายและจิตใจ ๔.๖๙ ๐.๔๗ มากที่สุด 

    ๖.๑๑ ความไมเห็นแกตัว หลีกเลี่ยงการหาประโยชนสวนตัว ๔.๘๑ ๐.๔๗ มากที่สุด 

 ๖.๑๒ การมีดุลยพินิจในการแกปญหา ๔.๔๒ ๐.๕๕ มาก 

 ๖.๑๓ การมีวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน ๔.๓๙ ๐.๕๕ มาก 

 ๖.๑๔ ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา ๔.๖๔ ๐.๔๙ มากที่สุด 

 ๖.๑๕ การยึดมั่นและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ๔.๖๗ ๐.๔๘ มากที่สุด 

 ๖.๑๖ ความรูความสามารถในวิชาชีพทหารเรือ (การเรือ การเดินเรือ  
            การอาวุธ ยุทธวิธีทหารราบ และการกล)  

๔.๕๐ ๐.๕๖ มาก 

    ๖.๑๗ ความรูความสามารถในการใชเครื่องมืออุปกรณในวิชาชีพ 
           ทหารเรือ 

๔.๔๔ ๐.๕๖ มาก 

ในภาพรวม ๔.๕๗ ๐.๓๓ มากท่ีสุด 

 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๔๓

 ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด            
( X = ๔.๕๗, S.D. = ๐.๓๓) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด         
(X = ๔.๖๙, S.D. = ๐.๓๖) รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
อยูในระดับมากที่สุด (X = ๔.๖๔, S.D. = ๐.๔๑) และมีความพึงพอใจต่ําสุดดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก ( X = ๔.๓๙, S.D. = ๐.๔๔)    
โดยเรื่องที่ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจสูงสุดและต่ําสุด ๓ ลําดับ ดังนี ้
  ๑. ความพึงพอใจสูงสุด ๓ ลําดับแรก 
 ลําดับที่ ๑ ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยูในระดับมากที่สุด (X = ๔.๙๔, S.D. = ๐.๒๓) 
  ลําดับที่ ๒ การมีบุคลิกภาพและลักษณะทาทางทหารที่ดี และความไมเห็นแกตัว 
หลีกเลี่ยงการหาประโยชนสวนตัว อยูในระดับมากที่สุด  ( X = ๔.๘๑, S.D. = ๐.๔๐ และ ๐.๔๗ 
ตามลําดับ) 
  ลําดับที่ ๓ ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน และการไมกลาวคําเท็จหรือกลาวให
รายผูอ่ืน อยูในระดับมากที่สุด (X = ๔.๗๘, S.D. = ๐.๔๒) 
  ๒. ความพึงพอใจต่ําสุด ๓ ลําดับสุดทาย 
   ลําดับที่ ๑ ความสามารถในการเขียนงานหนังสือ (ในระดับนายทหารใหม) อยูในระดับ
มาก (X = ๔.๑๙, S.D. = ๐.๖๙) 
   ลําดับที่ ๒ การแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค และความสามารถในการเลือกใช
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน อยูในระดับมาก (X = ๔.๓๖,     
S.D. = ๐.๕๙) 
   ลําดับที่ ๓ การมีวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารท่ีจําเปน อยูในระดับมาก (X = ๔.๓๙, S.D. = ๐.๕๕ และ ๐.๖๐ ตามลําดับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๔๔

 ๒.๔ ความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของตนเอง ปรากฏผลดัง
ตารางที่ ๔.๕ 

ตารางที่ ๔.๕ : แสดงความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ตามความคิดเห็นของตนเอง 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ดานคุณธรรม จริยธรรม ๔.๕๒* ๐.๔๓ มากท่ีสุด 
 ๑.๑ การประพฤติตนอยูในหลักศีลธรรมและเปนพลเมืองที่ดี ๔.๔๗ ๐.๕๘ มาก 
 ๑.๒ การมีวินัยและตรงตอเวลาในการทํางาน   ๔.๔๙ ๐.๕๕ มาก 
    ๑.๓ ความรับผิดชอบขยันหมั่นเพียรตอหนาที่การงาน   ๔.๕๑ ๐.๕๙ มากที่สุด 

 ๑.๔ ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน    ๔.๖๖ ๐.๕๒ มากที่สุด 

 ๑.๕ ความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม  ๔.๔๐ ๐.๕๘ มาก 

 ๑.๖ การเปนแบบอยางดี  ๔.๔๙ ๐.๕๙ มาก 

 ๑.๗ ความเขาใจผูอ่ืนและเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน   ๔.๕๓ ๐.๕๕ มากที่สุด 
 ๑.๘ ความเมตตากรุณาและชวยเหลือผูอื่น ๔.๕๑ ๐.๕๕ มากที่สุด 
 ๑.๙ การไมกลาวคําเท็จหรือกลาวใหรายผูอ่ืน ๔.๖๒ ๐.๔๙ มากที่สุด 
๒. ดานความรู ๔.๑๑ ๐.๖๑ มาก 
 ๒.๑ ความสามารถในการใชความรูในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่ศึกษา ๓.๘๙ ๐.๗๓ มาก 

 ๒.๒ ความสามารถในการนําความรูไปประยุกตกับการปฏิบัติงานจริง 
         ภายในหนวยใหเกิดประโยชน 

๔.๑๑ ๐.๗๖ มาก 

 ๒.๓ ความสามารถในการบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู 
         ในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

๓.๙๘ ๐.๗๗ มาก 

 ๒.๔ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองในงานและวิทยาการสมัยใหม ๔.๒๑ ๐.๖๙ มาก 

 ๒.๕ การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ และขอบังคับ ๔.๓๖ ๐.๖๔ มาก 

๓. ดานทักษะทางปญญา ๔.๔๐ ๐.๔๗ มาก 
    ๓.๑ ความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล เปนระบบ ๔.๔๕ ๐.๕๘ มาก 

 ๓.๒ ความสามารถในการลําดับความสําคัญของงานที่ไดรับมอบหมาย ๔.๕๑ ๐.๕๕ มากที่สุด 

 ๓.๓ ความสามารถในการแกไขปญหาดวยตนเอง โดยใชวิธีการที่เหมาะสม ๔.๔๐ ๐.๕๘ มาก 

 ๓.๔ การแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค ๔.๑๗ ๐.๖๗ มาก 

   ๓.๕ ความสามารถในการปรับตัวเพ่ือใหเขากับสถานการณตาง ๆ   
         ไดเปนอยางดี    

๔.๔๗ ๐.๕๐ มาก 

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ๔.๔๒ ๐.๔๔ มาก 
 ๔.๑ ความมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกหนวย ๔.๓๒ ๐.๕๖ มาก 
 ๔.๒ ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางด/ี 
         การทํางานเปนทีม  

๔.๓๒ ๐.๕๖ มาก 

     ๔.๓ ความสามารถในการเปนตัวแทนกลุม/หนวย ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ๔.๓๒ ๐.๕๙ มาก 
 ๔.๔ ความสามารถแสดงออกถึงการเปนผูนําในการแกปญหาภายในกลุม ๔.๔๕ ๐.๕๘ มาก 
    ๔.๕ การปฏิบัติหนาที่โดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น ๔.๕๓ ๐.๕๕ มากที่สุด 

 ๔.๖ ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ๔.๕๗ ๐.๕๔ มากที่สุด 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๔๕

ตารางที่ ๔.๕ (ตอ) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. การแปลผล 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 

๔.๑๑ ๐.๗๐ มาก 

 ๕.๑ ความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 
          ในการปฏิบัติงาน 

๔.๑๓ ๐.๗๗ มาก 

 ๕.๒ ความสามารถในการนําขอมูลสารสนเทศมาประยุกตใชในการแกไข 
         ปญหาไดอยางสรางสรรค         

๔.๑๑ ๐.๗๓ มาก 

 ๕.๓ ความสามารถในการสื่อสาร/ประสานงานทั้งในระดับบุคคลและหนวย ๔.๒๖ ๐.๖๘ มาก 

 ๕.๔ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่จําเปน ๔.๐๔ ๐.๘๘ มาก 

 ๕.๕ ความสามารถในการเขียนงานหนังสือ (ในระดับนายทหารใหม) ๓.๙๖ ๑.๐๖ มาก 

 ๕.๖ ความสามารถในการเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม 
         สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน   

๔.๑๙ ๐.๗๗ มาก 

๖. ดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา ๔.๔๔ ๐.๔๙ มาก 
 ๖.๑ ความจงรักภักดีตอชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย และยึดม่ันใน 
          ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

๔.๖๒ ๐.๕๗ มากที่สุด 

 ๖.๒ การขวนขวายใฝหาความรูอยูเสมอ  ๔.๔๓ ๐.๖๕ มาก 
 ๖.๓ ความกลาหาญ พรอมท่ีจะรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของตน    ๔.๖๐ ๐.๕๘ มากที่สุด 
 ๖.๔ การตัดสินใจอยางถูกตองดวยความรวดเร็ว ๔.๔๐ ๐.๖๑ มาก 
 ๖.๕ การปฏิบัติงานอยางถูกตองแนนอนจนเปนที่เชื่อถือและไววางใจ   ๔.๓๔ ๐.๖๗ มาก 
 ๖.๖ การรูจักกาลเทศะ กิริยา มารยาท และการวางตัวที่เหมาะสม ๔.๕๓ ๐.๖๒ มากที่สุด 
 ๖.๗ ความยุติธรรม เท่ียงตรง ไมลําเอียงปราศจากอคติ  ๔.๕๕ ๐.๕๔ มากที่สุด 
 ๖.๘ ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ๔.๓๘ ๐.๕๗ มาก 
 ๖.๙ การมีบุคลิกภาพและลักษณะทาทางทหารที่ดี ๔.๔๗ ๐.๖๕ มาก 
 ๖.๑๐ ความอดทนทั้งทางรางกายและจิตใจ ๔.๕๗ ๐.๕๔ มากที่สุด 
    ๖.๑๑ ความไมเห็นแกตัว หลีกเลี่ยงการหาประโยชนสวนตัว ๔.๕๑ ๐.๕๕ มากที่สุด 

 ๖.๑๒ การมีดุลยพินิจในการแกปญหา ๔.๔๙ ๐.๕๙ มาก 

 ๖.๑๓ การมีวิสัยทัศนในการปฏิบัติงาน ๔.๔๓ ๐.๕๘ มาก 

 ๖.๑๔ ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา ๔.๔๕ ๐.๕๔ มาก 

 ๖.๑๕ การยึดมั่นและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ๔.๓๘ ๐.๖๘ มาก 

 ๖.๑๖ ความรูความสามารถในวิชาชีพทหารเรือ (การเรือ การเดินเรือ  
            การอาวุธ ยุทธวิธีทหารราบ และการกล)  

๔.๑๙ ๐.๗๗ มาก 

    ๖.๑๗ ความรูความสามารถในการใชเครื่องมืออุปกรณในวิชาชีพ 
           ทหารเรือ 

๔.๑๗ ๐.๘๔ มาก 

ในภาพรวม ๔.๓๗ ๐.๔๕ มาก 

 
 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๔๖

 ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพของตนเอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก              
(X = ๔.๓๗, S.D. = ๐.๔๕) โดยมีความพึงพอใจในคุณภาพของตนเองสูงสุดในดานคุณธรรม จริยธรรม 
อยูในระดับมากท่ีสุด (X = ๔.๕๒, S.D. = ๐.๔๓) รองลงมาคือ ดานทักษะทางวิชาชีพและภาวะผูนํา อยูใน
ระดับมาก (X = ๔.๔๔, S.D. = ๐.๔๙) และมีความพึงพอใจในคุณภาพของตนเองต่ําสุดในดานความรูและ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก          
( X = ๔.๑๑, S.D. = ๐.๖๑ และ ๐.๗๐ ตามลําดับ) โดยเรื่องที่ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจใน
ตนเองสูงสุดและต่ําสุด ๓ ลําดับ ดังนี ้
  ๑. ความพึงพอใจสูงสุด ๓ ลําดับแรก   
      ลําดับที่ ๑  ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น อยูในระดับมากที่สุด ( X = ๔.๖๖, 
S.D. = ๐.๕๒) 
      ลําดับที่ ๒  การไมกลาวคําเท็จหรือกลาวใหรายผูอ่ืน และความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข อยูใน
ระดับมากที่สุด (X = ๔.๖๒, S.D. = ๐.๔๙ และ ๐.๕๗ ตามลําดับ) 
      ลําดับที่ ๓  ความกลาหาญ พรอมที่จะรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของตน อยูในระดับ
มากที่สุด (X = ๔.๖๐, S.D. = ๐.๕๘) 
  ๒. ความพึงพอใจต่ําสุด ๓ ลําดับสุดทาย 
      ลําดับที่ ๑  ความสามารถในการใชความรูในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่ศึกษา อยูใน
ระดับมาก (X = ๓.๘๙, S.D. = ๐.๗๓)  
      ลําดับที่ ๒  ความสามารถในการเขียนงานหนังสือ (ในระดับนายทหารใหม) อยูใน
ระดับมาก (X = ๓.๙๖, S.D. = ๑.๐๖) 
     ลําดับที่ ๓  ความสามารถในการบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูใน
ศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ อยูในระดับมาก (X = ๓.๙๘, S.D. = ๐.๗๗) 
 
 ๒.๕ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
      คุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ จากการประเมินโดยผูบังคับบัญชา 
ปรากฏผลดังตารางท่ี ๔.๖ - ๔.๗ 

ตารางที่ ๔.๖ : แสดงคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑสถาบันวิชาการปองกันประเทศ  

ระดับคุณภาพ จํานวน (นาย)  รอยละ 
 ดีมาก  ๒๐ ๕๕.๕๖ 
 ดี ๑๖ ๔๔.๔๔ 
 พอใช - - 
 ควรปรับปรุง - - 
 ตองปรับปรุง - - 

ในภาพรวม ๓๖ ๑๐๐.๐๐ 

 คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ตามเกณฑสถาบันวิชาการปองกันประเทศ พบวา ผูสําเร็จการศึกษา
ทุกนายไดรับการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีข้ึนไป (รอยละ ๑๐๐) เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา        
มีผูสําเร็จการศกึษาที่มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก จํานวน ๒๐ นาย (รอยละ ๕๕.๕๖) และผลการ
ประเมินอยูในระดับดี จํานวน ๑๖ นาย (รอยละ ๔๔.๔๔) 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๔๗

ตารางท่ี ๔.๗ : แสดงคณุภาพผูสําเร็จการศกึษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ขอมูล คะแนนที่ได 
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินผูสําเร็จการศกึษา ๑๖๔.๖๕ 
จํานวนผูสําเร็จการศกึษาท่ีไดรับการประเมินทั้งหมด ๓๖ 
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผูสําเร็จการศึกษา ๔.๕๗ 

 คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พบวา 
คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินผูสําเร็จการศึกษา จากการประเมินโดยผูบังคับบัญชา เทากับ ๔.๕๗ อยูใน
ระดับดมีาก 

 

ตอนที่ ๓ การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน 
 ๓.๑ การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกศึกษาหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 
(ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ ไปใชในการปฏิบัติงาน ปรากฏผลดังตารางท่ี ๔.๘ 

ตารางที่ ๔.๘ : แสดงการนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการฝกศึกษาไปใชในการปฏิบัติงาน  
 

หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ 
ระดบัการนําไปใชในการปฏิบัตงิาน 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ดานวิชาชีพทหารเรือภาคทฤษฎี ๓.๙๘ ๐.๗๙ มาก 
๒. ดานวิชาชีพทหารเรือภาคปฏิบัต ิ ๔.๑๗ ๐.๘๒ มาก 
๓. ดานสาขาวิชาที่สําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ๓.๖๔ ๐.๙๐ มาก 
๔. ดานวิชาการทั่วไป ๓.๘๕ ๐.๗๒ มาก 
๕. ดานการปกครองบังคับบัญชา/การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร ๔.๕๑* ๐.๖๒ มากที่สุด 
๖. ดานกิจกรรมทางทหาร/กิจกรรมกีฬา/กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร  ๔.๑๙ ๐.๗๔ มาก 

ในภาพรวม ๔.๐๖ ๐.๕๔ มาก 

 ผูสําเร็จการศึกษาไดแสดงความคิดเห็นวาตนเองสามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ ไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (X = ๔.๐๖, S.D. = ๐.๕๔) โดยการปกครองบังคับบัญชา/การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร
มกีารนําไปใชสูงสุด อยูในระดับมากที่สุด (X = ๔.๕๑, S.D. = ๐.๖๒) รองลงมาคือ กิจกรรมทางทหาร/
กิจกรรมกีฬา/กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร อยูในระดับมาก ( X = ๔.๑๙, S.D. = ๐.๗๔) และเรื่องท่ี
นําไปใชต่ําสุดคือ สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ อยูในระดับมาก ( X = ๓.๖๔,         
S.D. = ๐.๙๐) 

 

 
 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๔๘

ตอนที่ ๔ ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ 
 ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ ปรากฏผลดังตารางท่ี ๔.๙ 

ตารางที่ ๔.๙ : แสดงความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ  

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

X  S.D. การแปลผล 
๑. ดานหลักสูตร ๓.๙๖ ๐.๖๘ มาก 
   ๑.๑ การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ๔.๐๔ ๐.๖๙ มาก 
   ๑.๒ การจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความชัดเจน ๔.๐๙ ๐.๘๐ มาก 

   ๑.๓ หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพเรือ ๓.๘๕ ๐.๘๓ มาก 

   ๑.๔ วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ๓.๘๕ ๐.๘๘ มาก 

๒. ดานอาจารยผูสอน ๔.๓๑* ๐.๕๐ มาก 
   ๒.๑ อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ๔.๔๓ ๐.๕๔ มาก 

   ๒.๒ อาจารยสอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค  ๔.๒๘ ๐.๖๒ มาก 

   ๒.๓ อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหไดเรียนรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ ๔.๓๔ ๐.๖๐ มาก 

   ๒.๔ อาจารยสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย และเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๔.๒๑ ๐.๖๖ มาก 

๓. ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู ๔.๑๒ ๐.๖๘ มาก 
   ๓.๑ หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอ ๔.๑๑ ๐.๗๖ มาก 

   ๓.๒ หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอ ๔.๑๙ ๐.๘๓ มาก 

   ๓.๓ ระบบบริการหองสมุดเหมาะสม เอื้อตอการเรียนรู และเพียงพอ ๔.๑๕ ๐.๖๖ มาก 

   ๓.๔ ระบบสารสนเทศเอ้ือตอการศึกษาคนควาดวยตนเอง ๔.๐๔ ๐.๗๘ มาก 

๔. ดานการจัดการเรียนการสอน ๔.๑๐ ๐.๖๙ มาก 
   ๔.๑ การเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค 
        การเรียนรู 

๔.๐๐ ๐.๗๒ มาก 

   ๔.๒ การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเนนผูเรียนเปนสําคัญ ๔.๑๙ ๐.๘๓ มาก 

   ๔.๓ การใชสื่อการสอนและอุปกรณการฝกที่เหมาะสมกับลักษณะวิชา/ 
        กิจกรรมการเรียนการสอน 

๔.๐๙ ๐.๗๒ มาก 

   ๔.๔ วิธีการสอนกระตุนการคดิ วิเคราะห และการแกปญหา ๔.๑๑ ๐.๘๔ มาก 

๕. ดานการวัดและประเมินผล ๔.๑๕ ๐.๖๗ มาก 
   ๕.๑ วิธีการประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียน 
         การสอน 

๔.๐๒ ๐.๖๘ มาก 

   ๕.๒ การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบ และขอตกลงที่กําหนดไว 
         ลวงหนา 

๔.๑๗ ๐.๗๓ มาก 

   ๕.๓ ระบบการวัดและประเมินผล โปรงใส ตรวจสอบได ทันตามเวลา ๔.๒๖ ๐.๗๙ มาก 

ในภาพรวม ๔.๑๓ ๐.๕๗ มาก 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๔๙

 ผูสําเร็จการศึกษา มีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (X = ๔.๑๓, S.D. = ๐.๕๗) โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดานอาจารยผูสอน อยูในระดับมาก    
( X = ๔.๓๑, S.D. = ๐.๕๐) รองลงมาคือ ดานการวัดและประเมินผล อยูในระดับมาก ( X = ๔.๑๕, 
S.D. = ๐.๖๗) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในดานหลักสูตร อยูในระดับมาก ( X = ๓.๙๖, S.D. = ๐.๖๘) 
โดยเรื่องที่ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจสูงสุดและต่ําสุด ๓ ลําดับ ดังนี ้
  ๑. ความพึงพอใจสูงสุด ๓ ลําดับแรก   
      ลําดับที่ ๑  อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน อยูในระดับ
มาก (X = ๔.๔๓, S.D. = ๐.๕๔)  
      ลําดับที่ ๒  อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหไดเรียนรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ อยูใน
ระดับมาก (X = ๔.๓๔, S.D. = ๐.๖๐) 
      ลําดับที่ ๓  อาจารยสอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค อยูในระดับมาก ( X = ๔.๒๘,   
S.D. = ๐.๖๒) 
  ๒. ความพึงพอใจต่ําสุด ๓ ลําดับสุดทาย 
      ลําดับที่ ๑  หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพเรือ และ
วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน อยูในระดับมาก ( X = ๓.๘๕, S.D. = ๐.๘๓ 
และ ๐.๘๘ ตามลําดับ)  
      ลําดับที่ ๒  การเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงคการเรียนรู 
อยูในระดับมาก (X = ๔.๐๐, S.D. = ๐.๗๒) 
      ลําดับที่ ๓  วิธีการประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนการสอน 
อยูในระดับมาก (X = ๔.๐๒, S.D. = ๐.๖๘) 
 

ตอนที่ ๕ ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
 ๕.๑ คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ที่หนวยผูใชตองการ 
๓ ลําดับแรก ปรากฏผลดังตารางท่ี ๔.๑๐ 

ตารางที่ ๔.๑๐ : แสดงคุณลักษณะ/คุณสมบัติของผูสําเร็จการศกึษาที่หนวยผูใชตองการ  

คุณลักษณะ/คุณสมบัติท่ีหนวยผูใชตองการ 
ความถี่ (N = ๓๖ นาย) คะแนน

รวม 
ลําดับท่ี ลําดับที่ 

๑ 
ลําดับที่ 

๒ 
ลําดับที่ 

๓ 

ความรูในวิชาชีพทหารเรือ ๙ - ๔ ๓๑* ๑ 
ความรูความสามารถ ๗ ๓ ๑ ๒๘* ๒ 
ความเปนผูนํา/ภาวะผูนํา - ๔ ๘ ๑๖* ๓ 
ความมีระเบียบวินัย ๑ ๖ - ๑๕ ๔ 
ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ๓ ๑ - ๑๑ ๕ 
ความรับผิดชอบ ๒ ๑ ๓ ๑๑ ๕ 
ความซื่อสัตยสุจริต ๒ ๑ ๓ ๑๑ ๕ 
ความขยันหมั่นเพียร ๑ ๓ - ๙ ๖ 
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ๑ ๑ ๔ ๙ ๖ 
ความกลาหาญ ๒ - - ๖ ๗ 
ความใฝรูใฝเรียน/ขวนขวายหาความรู ๑ ๑ ๑ ๖ ๗ 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๕๐

คุณลักษณะ/คุณสมบัติท่ีหนวยผูใชตองการ 
ความถี่ (N = ๓๖ นาย) คะแนน

รวม 
ลําดับท่ี ลําดับที่ 

๑ 
ลําดับที่ 

๒ 
ลําดับที่ 

๓ 

ความมีไหวพริบและแกไขปญหาเฉพาะหนา ๑ ๑ - ๕ ๘ 
ความเขมแข็ง ๑ ๑ - ๕ ๘ 
การตัดสินใจดวยเหตุผล - ๒ - ๔ ๙ 
การตรงตอเวลา                                                ๑ - - ๓ ๑๐ 
การใหความสําคัญกับระบบอาวุโส ๑ - - ๓ ๑๐ 
การมีคุณสมบัติผูนํา ๑๔ ประการ ๑ - - ๓ ๑๐ 
การประยุกตใชโซเชียลมีเดียกับการปฏิบัติงาน ๑ - - ๓ ๑๐ 
ความรูพื้นฐานเบ้ืองตน ๑ - - ๓ ๑๐ 
ความคิดริเริ่มสรางสรรค - ๑ ๑ ๓ ๑๐ 
การปฏิบัติตามคําสั่งผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด - ๑ ๑ ๓ ๑๐ 
การมีสวนรวมกับเพื่อนรวมงาน/สังคมในที่ทํางาน - ๑ - ๒ ๑๑ 
การไมประมาท - ๑ - ๒ ๑๑ 
ความกระตือรือรน - ๑ - ๒ ๑๑ 
การตั้งใจปฏิบัติหนาที่ - ๑ - ๒ ๑๑ 
การฝกปฏิบัติในวิชาชีพ - ๑ - ๒ ๑๑ 
นิสัยด ี - ๑ - ๒ ๑๑ 
ความเด็ดขาด - ๑ - ๒ ๑๑ 
ความรูในเทคโนโลยีสมัยใหม - ๑ - ๒ ๑๑ 
ความอดทนอดกลั้น - - ๒ ๒ ๑๑ 
ความเสียสละตอองคกร/สวนรวม - - ๒ ๒ ๑๑ 
ความหลักการและเหตุผล - - ๑ ๑ ๑๒ 
ความมีมนุษยสัมพันธ - - ๑ ๑ ๑๒ 
การปฏิบัติตามวินัย ๙ ขอ - - ๑ ๑ ๑๒ 
การใสใจในการหาความรูเก่ียวกับงานในหนาที่ - - ๑ ๑ ๑๒ 
ความเอาใจใส - - ๑ ๑ ๑๒ 
ความรอบคอบ - - ๑ ๑ ๑๒ 

 จากตารางที่ ๔.๑๐ พบวา คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาที่หนวยผูใชตองการ ๓ 
ลําดับแรก เปนดังนี้  
 ลําดับที่ ๑ ความรูในวิชาชีพทหารเรือ (คะแนนรวม ๓๑ คะแนน) 
 ลําดับที่ ๒ ความรูความสามารถ (คะแนนรวม ๒๘ คะแนน) 
 ลําดับที่ ๓ ความเปนผูนํา/ภาวะผูนํา (คะแนนรวม ๑๖ คะแนน) 
 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๕๑

 ๕.๒ เรื่องทีผู่บังคับบัญชาพึงพอใจหรือคิดวาเปนจุดเดนของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
   การวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามออนไลน (ขอคําถาม
ปลายเปด) ของผูบังคบับัญชา เปนดังนี ้

ตารางที่ ๔.๑๑ : แสดงเรื่องทีผู่บังคบับัญชาพึงพอใจหรือคิดวาเปนจุดเดนของผูสําเร็จการศึกษา 

เรื่องทีผู่บังคับบัญชาพึงพอใจหรือคิดวาเปนจุดเดนของผูสําเร็จการศกึษา จํานวน (นาย)  
๑. ความรูความสามารถ ๑๐ 
๒. ความรับผิดชอบตอหนาที่/งานที่ไดรับมอบหมาย  ๘ 
๓. ความใฝหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ ๗ 
๔. ความขยันหมั่นเพียร  ๖ 
๕. ความมีระเบียบวินัย  ๕ 
๖. ความซื่อสัตยสุจริต  ๕ 
๗. การเชื่อฟงคําสั่งผูบังคบับัญชา/เปนผูใตบังคบับัญชาที่ดี  ๕ 
๘. การปกครองผูใตบังคบับัญชาและลักษณะผูนํา  ๔ 
๙. ความกระตือรือรน ๔ 
๑๐. การมีลักษณะทาทางทหารดี ๒ 
๑๑. ความจงรักภักดีตอสถาบัน ๒ 
๑๒. การอดทน อดกลั้น ๒ 
๑๓. ความเสียสละ ๒ 
๑๔. ความไมประมาท ๑ 
๑๕. ความตรงตอเวลา ๑ 
๑๖. การเคารพระบบอาวุโส ๑ 
๑๗. ความมั่นใจและเขาใจในหนาที ่ ๑ 
๑๘. การวางตัวตอผูอ่ืน  ๑ 
๑๙. การมคีวามรูทันตอเทคโนโลยีสมัยใหม  ๑ 
๒๐. การกลาแสดงออก ๑ 
๒๑. การรูขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ ๑ 
๒๒. การรับฟงขอตําหนิจากผูบังคบับัญชาและนําไปปรับปรุง ๑ 
๒๓. การรูจักกาลเทศะ ๑ 
๒๔. ความเขมแข็ง ๑ 
๒๕. ความเอาใจใสการทํางาน ๑ 
๒๖. ความเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ๑ 
๒๗. การไมปฏิเสธในการชวยเหลือ ๑ 
๒๘. ความมานะตั้งใจในการปฏิบัติงาน ไมเก่ียงงาน ๑ 

 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๕๒

 ๕.๓ เรื่องทีผู่บังคับบัญชาไมพึงพอใจหรือคิดวาเปนจุดที่ควรพัฒนาของผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ และแนวทางแกไข 
   การวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเชิงคุณภาพท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามออนไลน (ขอคําถาม
ปลายเปด) ของผูบังคบับัญชา เปนดังนี ้

ตารางที่ ๔.๑๒ : แสดงเรื่องที่ผูบังคับบัญชาไมพึงพอใจหรือคิดวาเปนจุดท่ีควรพัฒนาของผูสําเร็จการศึกษา
         และแนวทางแกไข 

เรื่องที่ไมพึงพอใจหรือคิดวาเปนจุดที่ควรพัฒนา  แนวทางแกไข 
๑. ทักษะความชํานาญและประสบการณใน
วิชาชีพทหารเรือ (ตอบ ๔ นาย) 

๑. มุงเนนใหผูเรียนมีความรูความสามารถในวิชาชีพ
ทหารเรือ 
๒. เพ่ิมการฝกหัวขอวิชาชีพทหารเรือใหมากขึ้น 
๓. ฝกภาคปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

๒. ความรับผิดชอบตอสวนรวม     - ปลูกฝง และปรับความเขาใจ 
๓. การตรงตอเวลา  - อบรมชี้แจงถึงผลที่จะเกิดตอตนเองและสวนรวม 
๔. ทักษะทางภาษา - ควรฝกอบรมเพ่ิมเติม 
๕. การประยุกตใชความรูที่ไดรับจากโรงเรียน
นายเรือ 

- พยายามฝกใชความรูที่มกัีบเหตุการณเฉพาะหนา 

 ๕.๔ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 
   ตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
   ๑) ควรเพ่ิมการฝกเกี่ยวกับวิชาชีพทหารเรือ และการปฏิบัติงาน อาจใหมีการฝกปฏิบัติงาน
กอนสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ เดือน เพ่ือใหมีความรูและสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
(ตอบ ๓ นาย) 
   ๒) นักเรียนนายเรือควรมีความรูดานภาษา มากกวา ๑ ภาษา (ตอบ ๑ นาย) 
   ๓) ควรเพ่ิมการปลูกฝงอบรมในเรื่องการเปนผู ให  เนื่องจากเปนคุณสมบัติที่ดีของ
ผูบังคบับัญชา (ตอบ ๑ นาย)  
   ตามความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา 
   ๑) ควรเพ่ิมชั่วโมงการฝกวิชาชีพทหารเรือ ทั้งการฝกเดินเรือ การฝกนําเรือและศูนยยุทธการ 
การฝกในหองจําลองการเดินเรือพรอมบูรณาการรวมกับการฝกศูนยยุทธการ และการฝกเดินเรือในรองน้ํา
เจาพระยาควรจะมีการเดินทางเขาถึงทาเรือกรุงเทพเพื่อใหเห็นภาพการเดินเรือในแมน้ําเจาพระยาตอนใน 
และแบงกลุมในการฝกใหมีจํานวนผูเรียนนอยลงเพ่ือใหสามารถฝกไดอยางทั่วถึง เพ่ือเพิ่มประสบการณ 
ทําใหกลาตัดสินใจในการปฏิบัติงานจริงมากขึ้น และทําใหการปฏิบัติงานบนเรือเกิดผลลัพธอยางมี
ประสิทธิภาพ (ตอบ ๗ นาย) 
   ๒) ควรจัดใหมีการเรียนการสอนเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเอกสาร และการ
เขียนหนังสือราชการ เพ่ือใหมีความรูมาใชในการปฏิบัติงานจริง (ตอบ ๖ นาย) 
   ๓) ควรเนนการพัฒนาภาษาอังกฤษใหมากขึ้น เชน เพ่ิมชั่วโมงการเรียนการสอน หรือเพ่ิม
หนวยกิต เพื่อใหผูเรียนมีความกระตือรือรนใสใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ฝกพูด
ภาษาอังกฤษหนาแถว หรือกําหนดใหใชภาษาอังกฤษในการสั่งแถวและรายงาน อาทิตยละ ๑ วัน เพ่ือ
กระตุนความสนใจในการใชภาษา เปดวิทยุชอง ๘๘.๐๐ ในตอนเชา เพ่ือใหผูเรียนซึมซับภาษา เปนตน 
(ตอบ ๒ นาย) 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๕๓

   ๔) ควรจัดสรรเวลาศึกษาและเวลาของกิจกรรมทางทหาร/กิจกรรมที่ไดรับมอบหมาย ให
เหมาะสมตอการฝกหัดศึกษาของผูเรียน (ตอบ ๒ นาย) 
   ๕) ควรฝกประสบการณในการปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบการทํางาน งานเอกสาร หรือการ
ติดตอการดําเนินงานของหนวยงานในกองทัพเรือ (ตอบ ๒ นาย)  
   ๖) การจัดการเรียนการสอนในสวนวิชาการเปนสิ่งที่สามารถนําไปใชศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นได แตควรใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ตองนํามาใชมากที่สุดคือ ความรูและทักษะทาง
วิชาชีพที่ตรงตามพรรคเหลาของตน และควรสอดแทรกความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงในเรือ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจความสําคัญของเนื้อหาและสิ่งที่จะพบเจอในอนาคต (ตอบ ๒ นาย) 
   ๗) ควรมุงเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติใหมาก (ตอบ ๑ นาย) 
   ๘) หลักสูตรเก่ียวกับการเดินเรือ ควรจะพัฒนาใหเปนมาตรฐานสากล และมีชั่วโมงการเรียนรู
ในทะเลเพ่ิมมากขึ้น (ตอบ ๑ นาย) 
   ๙) ควรปรับปรุงระบบการศึกษาของโรงเรียนนายเรือใหทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา โดย
พัฒนาองคความรูและการปฏิบัติของผูเรียนใหเขมงวดและสามารถใชงานไดจริง ตลอดจนมีการผลักดัน
มาตรฐานของนักเรียนนายเรือใหสูงกวานี้ โดยใหผู เรียนใชเทคโนโลยีตาง ๆ ใหทันสมัย อาท ิ
ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ หรือผลักดันสาขาวิศวกรรมใหเขารวมกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา หรือพัฒนาผูเรียนใหไปแขงขันในเวทีระดับประเทศ เพ่ือสรางชื่อเสียงและยกระดับโรงเรียนนายเรือ
ใหอยูในแนวหนาของระบบการศกึษาของประเทศไทย (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๐) นายทหารพรรคนาวิกโยธิน ตองการใหเพิ่มวิชาความรูเบื้องตนในสวนของวิชาทหาร
นาวิกโยธิน (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๑) นายทหารพรรคกลิน เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว บรรจุตําแหนงแรกคือนายชางกล หรือ
ตําแหนงที่สูงกวา ซึ่งตองมีความรูพ้ืนฐานในเรื่องงานเอกสารการเบิกหรือแนวทางของหนวยงานตาง ๆ 
สําหรับการติดตอประสานงาน การเบิกอะไหล การซอมทําไดตรงจุด แตในหลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนยังไมครบทุกหัวขอ ดังนั้น เพ่ือใหนายทหารที่สําเร็จการศกึษาสามารถปฏิบัติงานไดทันที จึงควร
จัดการเรียนการสอนในครอบคลุมความรูพ้ืนฐานดังกลาว (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๒) ควรมีการชี้แจง/แนะนํานักเรียนนายเรือพรรคนาวิน ใหมีความเขาใจถึงความสําคัญของ
วิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร และการนําความรูไปประยุกตใชงานจริงในหนวยเรือ (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๓) ควรเพิ่มการฝกการตรวจคน และวิชากฎหมายทางทะเล เพราะมีความสําคัญสําหรับ
ผูสําเร็จการศึกษาที่บรรจุ กยฝ.กร. (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๔) ตองการใหมีการฝกการนําเสนองานอยางเปนขั้นตอน (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๕) ตองการใหปรับหลักความรูและทักษะในทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๖) ตองการใหเนนทางดานองคความรูเพิ่มเติมของผูเรียน เพ่ือใหทันตอเหตุการณปจจุบัน 
(ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๗) ควรสงเสริมการใชทรัพยากรหองสมุดในการคนควาเอกสาร งานวิจัย จากภายนอกแก
ผูเรียน (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๘) ควรแนะนําแนวทางการเขียนเอกสารวิจัยใหเปนรูปแบบสากลมากขึ้น (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๙) สถานการณบานเมืองปจจุบัน มีกลุมนักเรียน นักศึกษาที่เปนเด็กรุนใหมมีความคิดที่
คอนขางอคติกับสถาบันทหารอยางมีนัยสําคัญ เพ่ือใหนักเรียนนายเรือมีความเขาใจและวิเคราะหการ
เคลื่อนไหวของกลุมนักศึกษารุนใหมและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเหลานั้น จึงควรใหมีการเพ่ิมเติม
วิชายุทธศาสตรและความมั่นคง กลไกทางการเมืองเบื้องตน ใหกับนักเรียนนายเรือรุนใหม (ตอบ ๑ นาย) 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๕๔

   ๒๐) เนื่องดวยปจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีดานตาง ๆ และ AI นั้นพัฒนาอยางตอเนื่อง
กาวกระโดด จึงขอเสนอใหมีการเปด สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลย ีเพ่ือเปนประโยชนกับบุคลากรกองทัพเรือในอนาคต (ตอบ ๑ นาย) 
   ๒๑) วิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร ในปจจุบันสถาบันตาง ๆ ของประเทศไทยยังไมเปนที่
แพรหลายและเปดใหเรียนไมก่ีสถาบัน จึงควรสนับสนุนสาขาวิชาอุทกศาสตร ใหเปนเปนเอกลักษณของ
โรงเรียนนายเรือ (ตอบ ๑ นาย) 
 

 
 



การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

บทท่ี ๕ 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ  

 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑                
มีวัตถุประสงคการวิจัย ๔ ประการ ไดแก ๑) เพื่อประเมินความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ  ๒) เพ่ือศึกษาการนําความรูที่ไดจากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือไปใชในการ
ปฏิบัติงาน  ๓) เพ่ือประเมินความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ และ ๔) เพื่อศึกษา
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ ประชากรที่ใชในการวิจัย จํานวน ๒ 
กลุม คือ ผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา และผูสําเร็จการศึกษา กลุมละ ๔๘ นาย สามารถเก็บ
รวบรวมขอมูลกับผูบังคับบัญชา และผูสําเร็จการศึกษาได รอยละ ๗๕ และ ๙๗.๙๒ ตามลําดับ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามการติดตามประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
ปการศึกษา ๒๕๖๑ สําหรับผูบังคับบัญชา และสําหรับผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนแบบสอบถามออนไลน 
จํานวน ๒ ฉบับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย   
 การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผูวิจัย
นําเสนอสรุปผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี ้   
 ๑. ความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ   
 ๒. การนําความรูและทักษะที่ไดรับจากการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ
ไปใชในการปฏิบัติงาน  
  ๓. ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ  
 ๔. ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ 

 

 ๑. ความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
  ๑.๑ ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ           
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และดานทักษะ
ทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา ในภาพรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาในแตละดานพบวา 
ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในผูสําเร็จการศึกษาในระดับมากถึงมากที่สุด โดยดานที่ผูบังคับบัญชามี
ความพึงพอใจสูงสุด คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ อยูในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจต่ําสุดในดาน
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก และ   
พบวา เรื่องท่ีผูบังคบับัญชามีความพึงพอใจสูงสุด ๓ ลําดับแรก ไดแก ๑) ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  ๒) การมี
บุคลิกภาพและลักษณะทาทางทหารท่ีดี และความไมเห็นแกตัว หลีกเลี่ยงการหาประโยชนสวนตัว และ   
๓) ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน และการไมกลาวคําเท็จหรือกลาวใหรายผูอื่น และเรื่องที่
ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจต่ําสุด ๓ ลําดับสุดทาย ไดแก ๑) ความสามารถในการเขียนงานหนังสือ 
(ในระดับนายทหารใหม)  ๒) การแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค และความสามารถในการเลือกใช
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน และ ๓) การมีวิสัยทัศนในการ
ปฏิบัติงาน และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่จําเปน 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๕๖ 

  ๑.๒ ผูสําเร็จการศึกษาไดรับการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีข้ึนไปทุกนาย โดยมีผลการ
ประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก รอยละ ๕๕.๕๖ และระดับดี รอยละ ๔๔.๔๔  โดยมีคาเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินผูสําเร็จการศกึษา เทากับ ๔.๕๗ อยูในระดับดีมาก 
  ๑.๓ ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา ในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองในระดับ
มากถึงมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจในคุณภาพตนเองสูงสุดในดานคุณธรรม จริยธรรม อยูในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจ
ในคุณภาพตนเองต่ําสุดในดานความรู และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ อยูในระดับมาก และพบวา เรื่องที่มีความพึงพอใจในตนเองสูงสุด ๓ ลําดับแรก 
ไดแก ๑) ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน ๒) การไมกลาวคําเท็จหรือกลาวใหรายผูอ่ืน และความ
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข และ ๓) ความกลาหาญ พรอมที่จะรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของตน และเรื่องที่มี
ความพึงพอใจในตนเองต่ําสุด ๓ ลําดับสุดทาย ไดแก ๑) ความสามารถในการใชความรูในการปฏิบัติงาน
ตามสาขาวิชาที่ศึกษา  ๒) ความสามารถในการเขียนงานหนังสือ (ในระดับนายทหารใหม) และ               
๓) ความสามารถในการบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

 ๒. การนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือไป
ใชในการปฏิบตัิงาน  
  ผูสําเร็จการศึกษาแสดงความคิดเห็นวาตนเองสามารถนําความรูที่ไดรับจากการฝกศึกษาตาม
หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ ไปใชในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยเรื่องที่ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําไปใชไดสูงสุด คือ การปกครองบังคับบัญชา/การ
ปลูกฝงคณุลกัษณะผูนําทหาร อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เรื่องกิจกรรมทางทหาร/กิจกรรมกีฬา/
กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร อยูในระดับมาก และเรื่องที่นําไปใชในการปฏิบัติงานต่ําสุดคือ ความรู
เก่ียวกับสาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ อยูในระดับมาก  

 ๓. ความพึงพอใจท่ีมีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ 
  ผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีความพึงพอใจสูงสุดในดานอาจารยผูสอน อยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการวัดและ
ประเมินผล อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจต่ําสุดในดานหลักสูตร อยูในระดับมาก  

 ๔. ขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ  
  ผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษาไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะและแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ สรุปไดดังนี ้ 
  ๔.๑ คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ที่หนวยผูใชตองการ 
๓ ลําดับแรก ไดแก 
   ลําดับที่ ๑  ความรูในวิชาชีพทหารเรือ (คะแนนรวม ๓๑ คะแนน) 
   ลําดับที่ ๒  ความรูความสามารถ (คะแนนรวม ๒๘ คะแนน) 
   ลําดับที่ ๓  ความเปนผูนํา/ภาวะผูนํา (คะแนนรวม ๑๖ คะแนน) 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๕๗ 

  ๔.๒ เรื่องที่หนวยผูใชพึงพอใจหรือคิดวาเปนจุดเดนของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ 
๓ ลําดับแรก คือ ความรูความสามารถ (จํานวน ๑๐ นาย)  ความรับผิดชอบตอหนาที่/งานที่ไดรับ
มอบหมาย (จํานวน ๘ นาย) และความใฝหาความรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ (จํานวน ๗ นาย) 
  ๔.๓ เรื่องท่ีหนวยผูใชไมพึงพอใจหรือคิดวาเปนจุดที่ควรพัฒนาของผูสําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนนายเรือ คือ ทักษะความชํานาญและประสบการณในวิชาชีพทหารเรือ (ตอบ ๔ นาย)  ความ
รับผิดชอบตอสวนรวม (ตอบ ๑ นาย)  การตรงตอเวลา (ตอบ ๑ นาย)  ทักษะทางภาษา (ตอบ ๑ นาย) 
และการประยุกตใชความรูท่ีไดรับจาก รร.นร. (ตอบ ๑ นาย)  
  ๔.๔ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา 
   ๑) ควรเพ่ิมการฝกเก่ียวกับวิชาชีพทหารเรือ และการปฏิบัติงาน อาจใหมีการฝก
ปฏิบัติงานกอนสําเร็จการศึกษาอยางนอย ๑ เดือน เพ่ือใหมีความรูและสามารถปฏิบัติไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (ตอบ ๓ นาย) 
   ๒) นักเรียนนายเรือควรมีความรูดานภาษา มากกวา ๑ ภาษา (ตอบ ๑ นาย) 
   ๓) ควรเพิ่มการปลูกฝงอบรมในเรื่องการเปนผูให เนื่องจากเปนคุณสมบัติที่ดีของ
ผูบังคบับัญชา (ตอบ ๑ นาย) 
  ๔.๕ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตามความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษา 
   ๑) ควรเพ่ิมชั่วโมงการฝกวิชาชีพทหารเรือ ทั้งการฝกเดินเรือ การฝกนําเรือและศูนย
ยุทธการ การฝกในหองจําลองการเดินเรือพรอมบูรณาการรวมกับการฝกศูนยยุทธการ และการฝกเดินเรือ
ในรองน้ําเจาพระยาควรจะมีการเดินทางเขาถึงทาเรือกรุงเทพเพ่ือใหเห็นภาพการเดินเรือในแมน้ํา
เจาพระยาตอนใน และแบงกลุมในการฝกใหมีจํานวนผูเรียนนอยลงเพ่ือใหสามารถฝกไดอยางทั่วถึง    
เพ่ือเพิ่มประสบการณ ทําใหกลาตัดสินใจในการปฏิบัติงานจริงมากข้ึน และทําใหการปฏิบัติงานบนเรือ
เกิดผลลัพธอยางมีประสิทธิภาพ (ตอบ ๗ นาย) 
   ๒) ควรจัดใหมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานเอกสาร และ 
การเขียนหนังสือราชการ เพ่ือใหมีความรูมาใชในการปฏิบัติงานจริง (ตอบ ๖ นาย) 
   ๓) ควรเนนการพัฒนาภาษาอังกฤษใหมากขึ้น เชน เพ่ิมชั่วโมงการเรียนการสอน หรือ
เพ่ิมหนวยกิต เพ่ือใหผูเรียนมีความกระตือรือรนใสใจในการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง ฝกพูด
ภาษาอังกฤษหนาแถว หรือกําหนดใหใชภาษาอังกฤษในการสั่งแถวและรายงาน อาทิตยละ ๑ วัน เพ่ือ
กระตุนความสนใจในการใชภาษา เปดวิทยุชอง ๘๘.๐๐ ในตอนเชา เพื่อใหผูเรียนซึมซับภาษา เปนตน 
(ตอบ ๒ นาย) 
   ๔) ควรจัดสรรเวลาศึกษาและเวลาของกิจกรรมทางทหาร/กิจกรรมท่ีไดรับมอบหมาย  
ใหเหมาะสมตอการฝกหัดศึกษาของผูเรียน (ตอบ ๒ นาย) 
   ๕) ควรฝกประสบการณในการปฏิบัติงาน เพ่ือรับทราบการทํางาน งานเอกสาร หรือ 
การติดตอการดําเนินงานของหนวยงานในกองทัพเรือ (ตอบ ๒ นาย)  
   ๖) การจัดการเรียนการสอนในสวนวิชาการเปนสิ่งที่สามารถนําไปใชศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้นได แตควรใหสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ซึ่งที่ตองนํามาใชมากที่สุดคือ ความรูและทักษะทาง
วิชาชีพที่ตรงตามพรรคเหลาของตน และควรสอดแทรกความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานจริงในเรือ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจความสําคัญของเนื้อหาและสิ่งท่ีจะพบเจอในอนาคต (ตอบ ๒ นาย) 
   ๗) ควรมุงเนนใหผูเรียนลงมือปฏิบัติใหมาก (ตอบ ๑ นาย) 
   ๘) หลักสูตรเกี่ยวกับการเดินเรือ ควรจะพัฒนาใหเปนมาตรฐานสากล และมีชั่วโมง    
การเรียนรูในทะเลเพ่ิมมากขึ้น (ตอบ ๑ นาย) 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๕๘ 

   ๙) ควรปรับปรุงระบบการศึกษาของโรงเรียนนายเรือใหทัดเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา 
โดยพัฒนาองคความรูและการปฏิบัติของผูเรียนใหเขมงวดและสามารถใชงานไดจริง ตลอดจนมีการ
ผลักดันมาตรฐานของนักเรียนนายเรือใหสูงกวานี้โดยใหผูเรียนใชเทคโนโลยีตาง ๆ ใหทันสมัย อาทิ 
ภาษาอังกฤษ และโปรแกรมคอมพิวเตอรตาง ๆ หรือผลักดันสาขาวิศวกรรมใหเขารวมกับมหาวิทยาลัย
ชั้นนํา หรือพัฒนาผูเรียนใหไปแขงขันในเวทีระดับประเทศ เพ่ือสรางชื่อเสียงและยกระดับโรงเรียนนายเรือ
ใหอยูในแนวหนาของระบบการศกึษาของประเทศไทย (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๐) นายทหารพรรคนาวิกโยธิน ตองการใหเพ่ิมวิชาความรูเบื้องตนในสวนของวิชาทหาร
นาวิกโยธิน (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๑) นายทหารพรรคกลิน เมื่อสําเร็จการศึกษาแลว บรรจุตําแหนงแรกคือนายชางกล 
หรือตําแหนงที่สูงกวา ซึ่งตองมีความรูพ้ืนฐานในเรื่องงานเอกสารการเบิกหรือแนวทางของหนวยงานตาง ๆ 
สําหรับการติดตอประสานงาน การเบิกอะไหล การซอมทําไดตรงจุด แตในหลักสูตรมีการจัดการเรียน
การสอนยังไมครบทุกหัวขอ ดังนั้น เพ่ือใหนายทหารที่สําเร็จการศกึษาสามารถปฏิบัติงานไดทันที จึงควร
จัดการเรียนการสอนในครอบคลุมความรูพ้ืนฐานดังกลาว (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๒) ควรมีการชี้แจง/แนะนํานักเรียนนายเรือพรรคนาวิน ใหมีความเขาใจถึงความสําคัญ
ของวิศวกรรมไฟฟาสื่อสาร และการนําความรูไปประยุกตใชงานจริงในหนวยเรือ (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๓) ควรเพิ่มการฝกการตรวจคน และวิชากฎหมายทางทะเล เพราะมีความสําคัญ
สําหรับผูสําเร็จการศึกษาที่บรรจุ กยฝ.กร. (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๔) ตองการใหมีการฝกการนําเสนองานอยางเปนขั้นตอน (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๕) ตองการใหปรับหลักความรูและทักษะในทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๖) ตองการใหเนนทางดานองคความรูเพิ่มเติมของผูเรียน เพื่อใหทันตอเหตุการณ
ปจจุบัน (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๗) ควรสงเสริมการใชทรัพยากรหองสมุดในการคนควาเอกสาร งานวิจัย จากภายนอก
แกผูเรียน (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๘) ควรแนะนําแนวทางการเขียนเอกสารวิจัยใหเปนรูปแบบสากลมากข้ึน (ตอบ ๑ นาย) 
   ๑๙) สถานการณบานเมืองปจจุบัน มีกลุมนักเรียน นักศึกษาที่เปนเด็กรุนใหมมีความคิด
ที่คอนขางอคติกับสถาบันทหารอยางมีนัยสําคัญ เพ่ือใหนักเรียนนายเรือมีความเขาใจและวิเคราะหการ
เคลื่อนไหวของกลุมนักศึกษารุนใหมและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเหลานั้น จึงควรใหมีการเพ่ิมเติม
วิชายุทธศาสตรและความมั่นคง กลไกทางการเมืองเบื้องตน ใหกับนักเรียนนายเรือรุนใหม (ตอบ ๑ นาย) 
   ๒๐) เนื่องดวยปจจุบันการพัฒนาของเทคโนโลยีดานตาง ๆ และ AI นั้นพัฒนาอยาง
ตอเนื่องกาวกระโดด จึงขอเสนอใหมีการเปด สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือสาขาวิชาอ่ืนที่
เก่ียวกับเทคโนโลย ีเพ่ือเปนประโยชนกับบุคลากรกองทัพเรือในอนาคต (ตอบ ๑ นาย) 
   ๒๑) วิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร ในปจจุบันสถาบันตาง ๆ ของประเทศไทยยังไมเปนที่
แพรหลายและเปดใหเรียนไมก่ีสถาบัน จึงควรสนับสนุนสาขาวิชาอุทกศาสตร ใหเปนเปนเอกลักษณของ
โรงเรียนนายเรือ (ตอบ ๑ นาย) 
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๕๙ 

การอภิปรายผลการวิจัย   
 การอภิปรายผลการวิจัย เรื่องการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ  
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ดังนี้  
 ๑. ผลการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 
๒๕๖๑ พบวา ในภาพรวมผูบังคับบัญชาหรือหนวยผูใชมีความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา   
อยูในระดับมากที่สุด (X  = ๔.๕๗) มีคาสูงกวาความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา  

ปการศึกษา ๒๕๖๐ (X = ๔.๒๕) เปนอยางมาก จากระดับมากเปนระดับมากที่สุด โดยผลการติดตาม

และประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๑ ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจสูงสุดในดาน
คุณธรรม จริยธรรม (X = ๔.๖๙) สอดคลองกับผลการวิจัยของกองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย 
โรงเรียนนายเรือ (๒๕๖๓) ที่พบวา ผูบังคับบัญชามีความพึงพอใจในดานคุณธรรม จริยธรรมสูงสุด         
( X = ๔.๓๔) และสอดคลองกับผลการวิจัยของกองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายรอย          
พระจุลจอมเกลา (๒๕๖๑) ที่พบวา หนวยงานผูใชมีความพึงพอใจในคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษาแหงชาติในดานคุณธรรม จริยธรรมสูงสุด (X = ๔.๖๙) ทั้งนี้เพราะคุณธรรม 
จริยธรรมเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของคนทุกคนและทุกวิชาชีพ หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไมมีคุณธรรม 
จริยธรรมเปนหลักยึดเบื้องตนแลวก็ยากท่ีจะกาวไปสูความสําเร็จแหงตนและแหงวิชาชีพนั้น ๆ 
โดยเฉพาะผูที่ไดชื่อวาทหารอาชีพ ยอมตองประพฤติตนบนพ้ืนฐานของความมีคุณธรรม จริยธรรม      
ซึ่งเปนเปาหมายหนึ่งของโรงเรียนนายเรือในการสรางบัณฑิตใหมีคุณธรรมจริยธรรมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และเปาหมายดานผูเรียนในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - 
๒๕๗๙ ที่มุงพัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ ๒๑ (๓Rs๘Cs) และ
เปนไปตามยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ที่มีเปาหมายพัฒนา
ที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ โดยมุงเนนใหสถาบัน
ทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค อาทิ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา   
 ๒. ผลการศึกษาความพึงพอใจคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 
๒๕๖๑ พบวา เรื่องที่ผูบังคับบัญชาและผูสํา เร็จการศึกษามีความพึงพอใจต่ํา เหมือนกัน คือ 
ความสามารถในการเขียนงานหนังสือ (ในระดับนายทหารใหม) (X  = ๔.๑๙ และ ๓.๙๖ ตามลําดับ) 
แสดงใหเห็นวา ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือมีความรูและทักษะเกี่ยวกับการเขียนหนังสือ
ราชการและงานสารบรรณคอนขางนอย โดยผูสําเร็จการศึกษาไดเสนอแนะใหโรงเรียนนายเรือเพิ่มการ
เรียนการสอนเนื้อหาดังกลาวใหแกผูที่จะสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ โดยเฉพาะงานธุรการเรือ  
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ (๒๕๖๓)     
ที่พบวา ทั้งผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษามีความพึงพอใจต่ําสุดในเรื่องความสามารถในการเขียน
หนังสือราชการ (X  = ๓.๗๙ และ ๓.๗๖ ตามลําดับ)  
 ๓. ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ สามารถนําความรูที่ไดรับจาก
หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ ไปใชในการปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับมาก  
(X  = ๔.๐๖) เรื่องที่ถูกนําไปใชสูงสุด คือ การปกครองบังคับบัญชา/การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร       
(X  = ๔.๕๑) และเรื่องที่ถูกนําไปใชต่ําสุด คือ ความรูตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา (X  = ๓.๖๔) 
ทั้งนี้เนื่องจากกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองคไดกําหนดรูปแบบหรือวิธีปฏิบัติท่ีเนนปลูกฝงใหนักเรียน
ไดเห็นถึงรูปแบบในการปกครองบังคับบัญชาของทหาร (รุนพ่ีปกครองรุนนอง) เพ่ือเปนการสรางความ
พรอมในการเขารับราชการทหารในอนาคต การเสริมสรางคุณลักษณะผูนําผานการพูดอบรมหนาแถว 
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๖๐ 

การพูดบรรยายใหกับรุนนอง การคิดและการตัดสินใจ ทักษะการแกปญหา หรือการเปนผูนําทีมในการ
ทํางานกลุม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ 
(๒๕๖๓) ที่พบวา ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับจากหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ 
(ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๕ ไปใชในการปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับมาก (X  = ๔.๐๐) เรื่องที่ถูกนําไปใช
สูงสุด คือ การปกครองบังคับบัญชา/การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร ( X  = ๔.๓๓) และเรื่องที่ถูก
นําไปใชต่ําสุด คือ ความรูตามสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา (X  = ๓.๖๑) โดยถึงแมจะมีการปรับหลักสูตร
การศึกษาโรงเรียนนายเรือจาก พ.ศ.๒๕๕๕ เปน พ.ศ.๒๕๕๘ แตผูสําเร็จการศึกษายังคงสามารถนําความรู
และทักษะที่ไดรับจากการฝกศึกษาไปใชในการปฏิบัติงานเชนเดิม 
 ๔. ผลการศึกษาความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ พบวา ผูสําเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (X  = 
๔.๑๓) โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจสูงสุดในดานอาจารยผูสอน (X  = ๔.๓๑) และมีความพึง
พอใจต่ําสุดในดานหลักสูตร (X  = ๓.๙๖) ทั้งนี้เพราะอาจารยผูสอนทุกทานมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
ที่สอนและมีความรูความสามารถในการถายทอดความรูใหกับผูเรียน สําหรับหลักสูตรนั้น เนื่องมาจาก
ผูสําเร็จการศึกษาเปนรุนแรกที่ใชหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘ อาจทําให
มีการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนที่ยังไมคอยเรียบรอยเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ (๒๕๖๓) ท่ีพบวา ผูสําเร็จการศึกษามีความ
พึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = ๔.๐๖) โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจสูงสุดในดาน
อาจารยผูสอน (X  = ๔.๓๐) และมีความพึงพอใจต่ําสุดในดานหลักสูตร (X  = ๓.๗๒)  
 ๕. คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาที่หนวยผูใชตองการในลําดับตน ๆ คือ ความรูใน
วิชาชีพทหารเรือ  ความรูความสามารถ และความเปนผูนํา/ภาวะผูนํา โดยแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือตามความคิดเห็นของผูบังคับบัญชาและผูสําเร็จการศึกษาสวน
ใหญเปนทิศทางเดียวกัน คือ ควรเพ่ิมการฝกเก่ียวกับวิชาชีพทหารเรือ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
กองประกันคุณภาพการศึกษา สถิติและวิจัย โรงเรียนนายเรือ (๒๕๖๓) ที่พบวา คุณลักษณะ/คุณสมบัติ
ของผูสําเร็จการศึกษาที่หนวยผูใชตองการในลําดับตน ๆ คือ ความรับผิดชอบ ความรูความสามารถ และ
ความเปนผูนํา/ภาวะผูนํา   
 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช    
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใชดังนี ้ 
 ๑.  การพัฒนาสวนวิชาการอุดมศึกษา   
  ๑.๑  ควรเพ่ิมเนื้อหาเก่ียวกับการเขียนหนังสือราชการและระบบงานสารบรรณเบื้องตนใน
หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ หรือจัดอบรมเพิ่มเติมใหกับผูที่จะสําเร็จการศึกษา เพื่อเปนการเพ่ิม
สมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ๑.๒  ควรทําการประเมินหลักสูตร โดยทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับหลักสูตร 
แลวทําการวิเคราะหขอมูล เพ่ือวินิจฉัยจุดเดน จุดดอย ของตัวหลักสูตรและการบริหารสูตร สําหรับเปน
ขอมูลในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ซึ่งอาจทําการประเมิน
ในขณะใชหลักสูตรหรือประเมินเมื่อครบวงรอบการใชหลักสูตร 
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 ๒.  การพัฒนาสวนการฝกทักษะประสบการณในวิชาชีพทหารเรือ  
  ๒.๑  ควรเพ่ิมระยะเวลาการฝกปฏิบัติในวิชาชีพทหารเรือและการฝกภาคปฏิบัติทางทะเลให
มากขึ้น เนนใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติงานจริงเปนการสรางเสริมประสบการณจริงใหกับผูเรียน เพ่ือ
เพ่ิมทักษะและสรางความมั่นใจในการปฏิบัติงานในเรือเมื่อสําเร็จการศึกษา  
  ๒.๒  ควรสงเสริมใหมีการเรียนรูในทักษะที่เก่ียวของกับวิชาชีพตามพรรค - เหลา ใหมากข้ึน 
เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริง  
 ๓.  การพัฒนาสวนการพัฒนาคุณลักษณะผูนําและคุณธรรมของนายทหาร   
  -  ควรปลูกฝงหรือสรางอุดมการณในการเปนทหาร รวมถึงใหความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร
ชาติไทยและทหารเรือไทยใหกับผูเรียน เพื่อเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอสถาบันพระมหากษัตริยและ
กองทัพเรือ   
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

รายการอางอิง 

กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ. (ม.ป.ป.) คานิยมกองทัพเรือ. (ออนไลน). แหลงที่มา:  
 http://www.ncit.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3070.  
 [๒๔ มกราคม ๒๕๖๐]  
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ. (๒๕๓๙). คูมือการเรียน วิชาผูนําทหาร สําหรับโรงเรียนอาชีพตาง ๆ ใน 
 กองทัพเรือ. นครปฐม: กองบริการการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ. 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ, ศูนยศึกษายุทธศาสตรทหารเรือ. (ม.ป.ป.). คุณสมบัติของทหารเรือไทย.  
 (ออนไลน). แหลงที่มา: http://www.tnssc.org/main/index.php/2016-02-20-02-40-11 
 [๑๒ มกราคม ๒๕๖๐] 
กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (๒๕๖๐). แผนการศึกษาแหงชาติ  
 พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ (พิมพครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟค.  
กองบัญชาการกองทัพไทย, สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. (๒๕๕๙). ตัวบงชี้การตรวจสอบและ 
 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพระดับปริญญาตรีข้ึนไป รอบสี่  
 (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓). 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา. (๒๕๕๒, ๑๖ กรกฎาคม). เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
ชนะ  ศรีวิหค. (๒๕๓๗). การติดตามผลนักเรียนที่สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพาณิชยการสามเสน. 
 วิทยานิพนธครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารอาชีวศึกษา, สถาบันเทคโนโลย ี
 พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง.  
ณัฐนันท  ประสีระเตสัง. (๒๕๕๙). ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอบัณฑิตคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘. รายงานการวิจัย  
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. 
ดนัย  สุธีพจน. (๒๕๓๓). การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา 
 การโรงแรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต,  
 คณะครุศาสตร, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
นงลักษณ  ทองศรี. (๒๕๖๐). ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอหลักสูตรการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย. รายงานการวิจัย คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 บุรีรัมย. 
บุญชม  ศรีสะอาด. (๒๕๓๙). การแปลผลเมื่อใชเครื่องมือรวบรวมขอมูลแบบมาตราสวนประมาณคา. 
 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒(๑), ๖๔ - ๗๐. 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ.์ (๒๕๔๐). ปทานุกรมการวิจัย (พิมพครั้งที่ ๔). ม.ป.ท. 
ประอร  สุนทรวิภาต. (๒๕๔๕). การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาคือหัวใจสําคัญของการ 
 ประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนายเรือ. วารสารโรงเรียนนายเรือ, ๒(๔), ๓๐ - ๓๔.  
ภัคภณ  สนิทสม และณัฐพล  จารัตน. (๒๕๕๘). คณุลักษณะผูนําทางทหารที่พึงประสงคของกองทัพไทย.  
 วารสารนักบริหาร, ๓๕(ฉบับที่ ๑), ๗๕ - ๘๖. 
 
 
 



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๖๓

มนตรี  กรพันธ. (๒๕๔๒). การติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรครศุาสตร 
 อุตสาหกรรมบัณฑิต วิชาเอกวิศวกรรมอุตสาหการสาขาเครื่องมือกลคณะครศุาสตรอุตสาหกรรม  
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล. วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 เครื่องกล ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนือ.  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ. (๒๕๖๑). 
 รายงานความพึงพอใจของผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิต มทร.ศรีวิชัย รุนปการศกึษา 
 ๒๕๕๙. สงขลา: กองวิเทศสัมพันธและการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ศรีวิชัย. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, สํานักงานอธิการบดี, กองประกันคุณภาพการศกึษา. (๒๕๖๐). 
 การประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติของ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปการศึกษา ๒๕๕๘. นครราชสีมา: กองประกันคุณภาพ 
 การศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐). (๒๕๖๑, ๑๓ ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. หนา ๑ - ๗๑. 
โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา, กองสถิติและทะเบียนประวัต.ิ (๒๕๖๑). ความพึงพอใจของ 
 หนวยงานผูใชที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา จปร.รุนที่ ๖๕ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐. นครนายก:  
 กองสถิติและทะเบียนประวัติ โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา. 
โรงเรียนนายเรือ. (๒๕๖๑). หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘.  
 สมุทรปราการ: กองเครื่องชวยการศึกษา ฝายบริการ โรงเรียนนายเรือ. 
โรงเรียนนายเรือ, กองสถิติและวิจัย. (๒๕๖๓). การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจาก 
 โรงเรยีนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๐. สมุทรปราการ: กองเครื่องชวยการศกึษา ฝายบริการ  
 โรงเรียนนายเรือ. 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, กองสถิติและประเมินผล. (๒๕๕๙). รายงานผลการสํารวจ 
 ความพึงพอใจของผูใชผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  
 รุน ๕๖ - ๕๘ ประจําป ๒๕๕๙. กรุงเทพฯ: แผนกกรรมวิธีขอมูล กองสถิติและประเมินผล 
 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช. 
วัชรี ทรัพยมี. (๒๕๔๙). ทฤษฎีใหบริการปรึกษา (พิมพครั้งท่ี ๔). กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย.  
วันตา เทือกขันต.ี (๒๕๔๑). การติดตามผลการปฏิบัติงานผูสําเร็จการศกึษาหลักสูตรปริญญาการศึกษา 
 มหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 ปการศกึษา ๒๕๓๔ - ๒๕๓๙. วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรม 
 ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
วนิัย  วีระวัฒนานนท.  (๒๕๔๖). การติดตามผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปการศึกษา ๒๕๔๔. รายงานการวิจัย สาขาวิชาการอุดมศึกษา,  
 คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม, คณะศึกษาศาสตร. (๒๕๕๖). ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ของคณะศึกษาศาสตรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามที่สําเร็จการศึกษา ปการศกึษา  
 ๒๕๕๔. ม.ป.ท.  
สมหวัง  พิธิยานุวัฒน. (๒๕๔๐). รวมบทความทางการประเมินโครงการ. (พิมพครั้งที่ ๕). กรุงเทพฯ:  
 โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  



 

การติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศกึษา ๒๕๖๑ 

๖๔

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน. (๒๕๔๑). วิธีวิทยาการประเมินทางการศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย. 
สมโภชน  ภูระหงษ. (๒๕๔๓). การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาภาคสมทบ หลักสูตรประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพ โรงเรียนชางฝมือทหาร. ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต (การศกึษาผูใหญ).  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (๒๕๖๐). คูมือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗. พิมพครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (๒๕๖๒). เกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๒  
 (Public Sector Management Quality Award). กรุงเทพฯ: วิชั่น พริ้นท แอนด มีเดีย. 
สุธีรา  สุนทรารักษ และอัครวัฒน  เลียมไธสง. (๒๕๕๙). การติดตามผลการสําเร็จการศึกษาและภาวการณ 
 มีงานทําของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘.  
 รายงานการวิจัย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม, คณะวิทยาศาสตร,  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย.   
สุวิมล  ติรกานันท. (๒๕๔๓). การประเมินโครงการ : แนวทางสูการปฏิบัติ. พิมพครั้งที่ ๒.  
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
อาจารีย  ประจวบเหมาะ, ศรินทร  ขันติวัฒนะกุล, นภัสสร  ตื่มสูงเนิน และฉัตรมงคล  จันทราทิพย.  
 (๒๕๕๔). การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดระบบการเรียนการสอนหลักสูตร 
 สาขาวิชาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. วารสาร 
 จันทรเกษมสาร, ๑๗(๓๓), ๗๗ - ๘๖. 
Carter V.Good. (1973). Dictionary of Education. New York: Mc Graw-Hill Book Company. 
Center for Naval Leadership. (n.d.). Navy Leadership Competency Model (NLCM). [Online],   
 http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/navy/navy-ldr-comp.htm [24 January 2017]   
Miller, Frank  W.  (1978). Principles and Practices in Guidances. New York: The Ronald Press. 
United States Naval Academy. (2016). Officer Professional Core Competencies Manual.  
 [Online], https://www.usna.edu/Training/files/documents/References/Cascade/2015.pdf     
 [24 January 2017]    
Wentling, T. L. (1980). Evaluation Occupational Education and Training Program. (2nd ed.)  
 Boston: Allyn and Bacon. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  
 

- แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ                                 
  ปการศกึษา ๒๕๖๑ (สําหรับผูบังคับบัญชา)  
- แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ                                 
  ปการศกึษา ๒๕๖๑ (สําหรับผูสําเร็จการศึกษา)     

 
 
 
 
 



คําชี้แจง :  ๑. โรงเรียนนายเรือ กําลังดําเนินการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
๒๕๖๑ โดยขอความรวมมือจากผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูสําเร็จการศึกษา
ไดกรุณาประเมินผูสําเร็จการศึกษาภายใตการบังคับบัญชาของทาน เพ่ือประโ
ของโรงเรียนนายเรือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน
 ๒. ผูบังคับบัญชาที่มีผูสําเร็จการศึกษาอยูภายใตการบังคับบัญชาหลาย
การศึกษาครั้งละหนึ่งนายจนครบทุกนาย
 ๓. แบบสอบถาม ประกอบดวย 
การศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 
จากโรงเรียนนายเรือใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ตอนท่ี ๑ : สถานภาพผูบังคับบัญชา   

๑.  ชั้นยศ      นายพลเรือ        น

๒. พรรค-เหลา         
 ๑) นาวิน 

 ๔) พิเศษ 

๓.  ตําแหนง  
 ๑) ผูบังคับการเรือ 
 ๔) ผูบังคับกองพัน 
 ๗) ตนกล 
 ๑๐) ประจําแผนก 

๔.  สังกัด/หนวย    
 ๑) ขว.กร. 
 ๔) กฟก.๒ กร. 
 ๗) กยฝ.กร. 
 ๑๐) นย. 

๕.  ระดับการศกึษาสูงสุด    ปริญญาตรี     

๖.  ระยะเวลาในการรับราชการ เปนเวลา

๗. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานรวมกับผูสําเร็จการศึกษา เปนเวลา

๘.  ทานไดรับมอบหมายใหประเมินผูสําเร็จการศกึษา

๙.  รายชื่อผูสําเร็จการศกึษาที่อยูภายใตการบังคบับัญชาของทาน 
    ๑)     
    ๓)     

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายเรือ

 
 
 
 

กําลังดําเนินการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจา
ขอความรวมมือจากผูบังคับบัญชาโดยตรงของผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งเปนผูใกลชิดและมอบ

ภายใตการบังคับบัญชาของทาน เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงและ
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   

ผูบังคับบัญชาที่มีผูสําเร็จการศึกษาอยูภายใตการบังคับบัญชาหลายนาย ขอความกรุณาประเมิน
นาย  

ประกอบดวย ๓ ตอน ไดแก ๑) สถานภาพผูบังคับบัญชา ๒) 
กโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑ และ ๓) ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

น.อ.(พ)          น.อ.          น.ท.         น.

 ๒) กลิน  ๓
 ๕) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................   

 ๒) ผูอํานวยการกอง  ๓
 ๕) ตนเรือ  ๖
 ๘) หัวหนาแผนก  ๙
 ๑๑) ผูบังคับหมวด  ๑๒

 ๒) กตอ.กร.  ๓
 ๕) กบฮ.กร.  ๖
 ๘) กบร.กร.  ๙
 ๑๑) รร.นร.   

ปริญญาตรี      ปริญญาโท          ปริญญาเอก        

เปนเวลา..............ป..............เดือน 

ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานรวมกับผูสําเร็จการศึกษา เปนเวลา..............ป..............เดือน  

สําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑

ที่อยูภายใตการบังคบับัญชาของทาน (ขอความกรุณาประเมินครั้งละ 
    ๒)     
    ๔)    

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑   

สําหรับผูบังคับบญัชา 
๖๖ 

 

จากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 
ซึ่งเปนผูใกลชิดและมอบหมายงานใหปฏิบัติ 

ตอการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศึกษา

ขอความกรุณาประเมินผูสําเร็จ

) การประเมินคุณภาพผูสําเร็จ
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาผูสําเร็จการศึกษา

.ต.          ร.อ.                

๓) นาวิกโยธิน 

 

๓) รองผูอํานวยการกอง 
๖) ตนหน 
๙) ผูบังคบักองรอย 
๑๒) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............. 

๓) กฟก.๑ กร. 
๖) กยพ.กร. 
๙) อศ. 
 

ปริญญาเอก         อื่น ๆ     

     

๒๕๖๑ จํานวน       นาย 

ขอความกรุณาประเมินครั้งละ ๑ นาย)  
    
                                          

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา 
 

โปรดพลิก  



๖๗ 
 

ตอนท่ี ๒ : ความพึงพอใจในคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑  

 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑. ดานคณุธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)    
 ๑.๑ การประพฤติตนอยูในหลักศีลธรรมและเปนพลเมืองที่ด ี      
 ๑.๒ การมีวินัยและตรงตอเวลาในการทํางาน        
    ๑.๓ ความรับผิดชอบขยนัหมั่นเพียรตอหนาที่การงาน        
 ๑.๔ ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน         
 ๑.๕ ความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม       
 ๑.๖ การเปนแบบอยางด ี      
 ๑.๗ ความเขาใจผูอ่ืนและเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบนั        
 ๑.๘ ความเมตตากรุณาและชวยเหลือผูอื่น      
 ๑.๙ การไมกลาวคําเท็จหรือกลาวใหรายผูอ่ืน      
๒. ดานความรู (Knowledge)    
 ๒.๑ ความสามารถในการใชความรูในการปฏิบัติงานตามสาขาวิชาที่ศึกษา      
 ๒.๒ ความสามารถในการนําความรูไปประยุกตกับการปฏิบัติงานจริง 
         ภายในหนวยใหเกิดประโยชน 

     

 ๒.๓ ความสามารถในการบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับ 
          ความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

     

 ๒.๔ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองในงานและวิทยาการสมัยใหม      
 ๒.๕ การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ และขอบังคบั      
๓. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)   
    ๓.๑ ความสามารถในการคดิวิเคราะหอยางมีเหตุผล เปนระบบ      
 ๓.๒ ความสามารถในการลาํดบัความสําคัญของงานทีไ่ดรับมอบหมาย      
 ๓.๓ ความสามารถในการแกไขปญหาดวยตนเอง โดยใชวิธีการที่เหมาะสม      
 ๓.๔ การแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค      
   ๓.๕ ความสามารถในการปรับตวัเพ่ือใหเขากับสถานการณตาง ๆ   
          ไดเปนอยางดี    

     

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
 ๔.๑ ความมีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับบุคคลทัง้ภายในและภายนอกหนวย      
 ๔.๒ ความสามารถในการปฏิบตังิานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด/ี 
         การทํางานเปนทีม  

     

     ๔.๓ ความสามารถในการเปนตัวแทนกลุม/หนวย ไดอยางมีประสิทธิภาพ       
 ๔.๔ ความสามารถแสดงออกถึงการเปนผูนาํในการแกปญหาภายในกลุม      
    ๔.๕ การปฏิบัติหนาที่โดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน      
 ๔.๖ ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม      
 
 
 
 
 
 

โปรดพลิก  



๖๘ 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความพึงพอใจ 

มากท่ีสุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
 ๕.๑ ความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 
          ในการปฏิบัติงาน 

     

 ๕.๒ ความสามารถในการนําขอมูลสารสนเทศมาประยุกตใชในการแกไข 
         ปญหาไดอยางสรางสรรค         

     

 ๕.๓ ความสามารถในการสื่อสาร/ประสานงานทั้งในระดับบุคคลและหนวย      
 ๕.๔ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จําเปน      
 ๕.๕ ความสามารถในการเขียนงานหนังสือ (ในระดับนายทหารใหม)      
 ๕.๖ ความสามารถในการเลือกใชรปูแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม 
         สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน   

     

๖. ดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา (Naval Skill and Leadership)  
 ๖.๑ ความจงรกัภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ และยดึมัน่ 
          ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     

 ๖.๒ การขวนขวายใฝหาความรูอยูเสมอ       
 ๖.๓ ความกลาหาญ พรอมที่จะรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของตน         
 ๖.๔ การตัดสินใจอยางถูกตองดวยความรวดเรว็      
 ๖.๕ การปฏิบัติงานอยางถูกตองแนนอนจนเปนที่เชื่อถือและไววางใจ        
 ๖.๖ การรูจักกาลเทศะ กิริยา มารยาท และการวางตัวที่เหมาะสม      
 ๖.๗ ความยุติธรรม เที่ยงตรง ไมลําเอียงปราศจากอคติ       
 ๖.๘ ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน      
 ๖.๙ การมีบุคลิกภาพและลักษณะทาทางทหารที่ด ี      
 ๖.๑๐ ความอดทนทั้งทางรางกายและจิตใจ      
     ๖.๑๑ ความไมเห็นแกตัว หลีกเลี่ยงการหาประโยชนสวนตัว      
 ๖.๑๒ การมีดุลยพินิจในการแกปญหา      
 ๖.๑๓ การมีวิสัยทัศนในการปฏบิัติงาน      
 ๖.๑๔ ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา      
 ๖.๑๕ การยึดมั่นและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ      
 ๖.๑๖ ความรูความสามารถในวชิาชพีทหารเรือ (การเรือ การเดินเรือ  
            การอาวุธ ยุทธวิธีทหารราบ และการกล)  

     

     ๖.๑๗ ความรูความสามารถในการใชเครื่องมืออุปกรณในวิชาชีพ 
            ทหารเรือ 

     

 

 
 
 
 
 
 
 โปรดพลิก  



ตอนท่ี ๓ : ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
   ๓.๑ คุณลักษณะ/คุณสมบัติของผูสําเร็จการศึกษาจาก
      ลําดับที่ ๑  คือ .............................................................................................................................
      ลําดับที่ ๒  คือ ....................................................................
      ลําดับที่ ๓  คือ .............................................................................................................................

              

 

 ๓.๒ เรื่องที่ทานพึงพอใจหรือคิดวาเปน
      เรื่องที่ ๑  คือ .............................................................................................................................
      เรื่องที่ ๒  คือ ......................................................................
      เรื่องที่ ๓  คือ .............................................................................................................................
 

 ๓.๓ เรื่องที่ทานไมพึงพอใจหรือคิดวาเปน
ของทาน และควรปรับปรงุแกไขอยางไร    
      เรื่องที่ ๑  คือ .............................................................................................................................
  แนวทางแกไข ........................................................................
.............................................................................................................................
      เรื่องที่ ๒  คือ ....................................................................................................................................................
  แนวทางแกไข .....................................................................................................
.............................................................................................................................
      เรื่องที่ ๓  คือ .............................................................................................................................
  แนวทางแกไข ...................................................
.............................................................................................................................
 

 ๓.๔ ขอเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อการพัฒนาการฝกศึกษาของ
     
     
     
     
     
     
 
  
     

แผนกศึกษาและวิจัย
กองประกันคุณภาพการศึกษา 
สถิตแิละวจิัย โรงเรียนนายเรือ

ขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี้

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ
ของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ที่หนวยผูใชตองการ ๓

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

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

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

หรือคิดวาเปนจุดเดนของผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ซึ่งเปนผูใตบังคบับัญชาของทาน
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................

หรือคิดวาเปนจุดที่ควรพัฒนาของผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ
 

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

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

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

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

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

ๆ เพื่อการพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือ    
       
       
       
       
       
       

  

แผนกศึกษาและวิจัย 
ประกันคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนนายเรือ 
ขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้

๖๙ 
 

ผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น   
๓ ลําดับแรก    
.................................. 

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

ของผูสําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนนายเรือ ซึ่งเปนผูใตบังคบับัญชาของทาน 
.................................................................................................................................................................. 

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

โรงเรียนนายเรือ ซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชา

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

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

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

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

    
    
    
    
     
     



 

 

คําชี้แจง :  ๑. โรงเรียนนายเรือกําลังดําเนินการติดต
๒๕๖๑ เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการฝกศึกษา
 ๒. แบบสอบถาม ประกอบดวย 
จากการฝกศึกษาที่โรงเรียนนายเรือไปใชในการปฏิบัติงาน
ที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ 
โรงเรียนนายเรือใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
 ๓. การตอบแบบสอบถามในครั้งน้ีจะไมมีผลกระทบตอทานและหนวยงานแตอยางใด

ตอนท่ี ๑ :  สถานภาพผูสําเร็จการศึกษา

๑. พรรค-เหลา              
 ๑) นาวิน  ๒

๒.  สังกัด/หนวย       
 ๑) ขว.กร. 
 ๔) กฟก.๒ กร. 
 ๗) กยฝ.กร. 
 ๑๐) นย. 

 

ตอนท่ี ๒ : การนําความรูและทักษะท่ีไดรับจ

ความรูและทักษะที่ไดรับจาก

หลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายเรือ

๑. ดานวิชาชีพทหารเรือภาคทฤษฎี   
๒. ดานวิชาชีพทหารเรือภาคปฏิบัติ 
๓. ดานสาขาวิชาทีส่ําเรจ็การศึกษาจาก รร
๔. ดานวิชาการทั่วไป (นอกเหนือจากขอ ๑
๕. ดานการปกครองบังคบับัญชา/การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร
๖. ดานกิจกรรมทางทหาร/กิจกรรมกีฬา/กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

  แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
  จากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 

 
 
 

โรงเรียนนายเรือกําลังดําเนินการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษาจาก
เพ่ือประโยชนตอการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาการฝกศึกษาของโรงเรียนนายเรือใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน

ประกอบดวย ๕ ตอน ไดแก ๑) สถานภาพผูสําเร็จการศึกษา  ๒) 
ไปใชในการปฏิบัติงาน ๓) การประเมินคุณภาพตนเองของผูสําเร็จการศึกษา

โรงเรียนนายเรือ และ ๕) ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
การตอบแบบสอบถามในครั้งน้ีจะไมมีผลกระทบตอทานและหนวยงานแตอยางใด

สถานภาพผูสําเร็จการศึกษา       

๒)  กลิน  ๓) นาวิกโยธิน  

 ๒) กตอ.กร.  ๓
 ๕) กบฮ.กร.  ๖
 ๘) กบร.กร.  ๙
 ๑๑) รร.นร.   

การนําความรูและทักษะท่ีไดรับจากการฝกศึกษาที่โรงเรียนนายเรือ ไปใชในการปฏิบตัิงาน 

ความรูและทักษะที่ไดรับจาก 

โรงเรียนนายเรือ (ปรับปรุง) พ.ศ.๒๕๕๘  

ระดับการนําไปใชในการปฏิบตังิาน
มากที่สุด 

(๕) 
มาก 
(๔) 

ปานกลาง

   

   

จาก รร.นร.         

๑-๓)    

การปลูกฝงคุณลักษณะผูนําทหาร    

กิจกรรมพิเศษเสริมหลักสูตร     

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
กโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑  

สําหรับผูสําเร็จการศึกษา ๗๐ 

จากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา 
ใหมีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน   

การนําความรูและทักษะ ที่ไดรับ
ตนเองของผูสําเร็จการศึกษา ๔) ความพึงพอใจ

ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการฝกศึกษาของ

การตอบแบบสอบถามในครั้งน้ีจะไมมีผลกระทบตอทานและหนวยงานแตอยางใด    

  

๓) กฟก.๑ กร. 
๖) กยพ.กร. 
๙) อศ. 
 

ไปใชในการปฏิบตัิงาน    

ระดับการนําไปใชในการปฏิบตังิาน 
ปานกลาง 

(๓) 
นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

   

   

   

   

   

   

แบบสอบถามการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา 
 

โปรดพลิก  



๗๑ 
 

ตอนท่ี ๓ : ความพึงพอใจในคุณภาพตนเองของผูสําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ปการศึกษา ๒๕๖๑     
 

คุณลักษณะ/ความสามารถ  
ระดบัความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑. ดานคณุธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)    
 ๑.๑ การประพฤติตนอยูในหลักศีลธรรมและเปนพลเมืองที่ด ี      
 ๑.๒ การมีวินัยและตรงตอเวลาในการทํางาน        
    ๑.๓ ความรับผิดชอบขยนัหมั่นเพียรตอหนาที่การงาน        
 ๑.๔ ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน         
 ๑.๕ ความเสียสละเพ่ือประโยชนสวนรวม       
 ๑.๖ การเปนแบบอยางดี       
 ๑.๗ ความเขาใจผูอ่ืนและเขาใจการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน        
 ๑.๘ ความเมตตากรุณาและชวยเหลือผูอื่น      
 ๑.๙ การไมกลาวคําเท็จหรือกลาวใหรายผูอ่ืน      
๒. ดานความรู (Knowledge)    
 ๒.๑ ความสามารถในการใชความรูในการปฏบิัติงานตามสาขาวชิาที่ศึกษา      
 ๒.๒ ความสามารถในการนําความรูไปประยุกตกับการปฏิบัติงานจริง 
         ภายในหนวยใหเกิดประโยชน 

     

 ๒.๓ ความสามารถในการบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับ 
         ความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 

     

 ๒.๔ ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองในงานและวิทยาการสมัยใหม      
 ๒.๕ การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ และขอบังคบั      
๓. ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills)  
    ๓.๑ ความสามารถในการคดิวิเคราะหอยางมีเหตุผล เปนระบบ      
 ๓.๒ ความสามารถในการลาํดบัความสําคัญของงานทีไ่ดรับมอบหมาย      
 ๓.๓ ความสามารถในการแกไขปญหาดวยตนเอง โดยใชวิธีการที่เหมาะสม      
 ๓.๔ การแสดงออกถึงความคิดริเริ่มสรางสรรค      
   ๓.๕ ความสามารถในการปรับตวัเพ่ือใหเขากับสถานการณตาง ๆ   
          ไดเปนอยางดี    

     

๔. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 
 ๔.๑ ความมีมนุษยสัมพนัธที่ดีกับบุคคลทัง้ภายในและภายนอกหนวย      
 ๔.๒ ความสามารถในการปฏิบตังิานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางด/ี 
          การทํางานเปนทีม  

     

     ๔.๓ ความสามารถในการเปนตัวแทนกลุม/หนวย ไดอยางมีประสิทธิภาพ       
 ๔.๔ ความสามารถแสดงออกถึงการเปนผูนําในการแกปญหาภายในกลุม      
    ๔.๕ การปฏิบัติหนาที่โดยไมละเมิดสิทธิของผูอ่ืน      
 ๔.๖ ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม      

 
 
 
 
 

โปรดพลิก  



๗๒ 
 

คุณลักษณะ/ความสามารถ  
ระดบัความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๕. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) 
 ๕.๑ ความสามารถในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช 
          ในการปฏิบัติงาน 

     

 ๕.๒ ความสามารถในการนําขอมูลสารสนเทศมาประยุกตใชในการแกไข 
         ปญหาไดอยางสรางสรรค         

     

 ๕.๓ ความสามารถในการสื่อสาร/ประสานงานทั้งในระดับบุคคลและหนวย      
 ๕.๔ ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่จําเปน      
 ๕.๕ ความสามารถในการเขียนงานหนังสือ (ในระดับนายทหารใหม)      
 ๕.๖ ความสามารถในการเลือกใชรปูแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม 
         สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน   

     

๖. ดานทักษะทางวิชาชีพทหารเรือและภาวะผูนํา (Naval Skill and Leadership)  
 ๖.๑ ความจงรกัภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ และยดึมัน่ 
          ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

     

 ๖.๒ การขวนขวายใฝหาความรูอยูเสมอ       
 ๖.๓ ความกลาหาญ พรอมที่จะรับผิดชอบผลการปฏิบัติงานของตน         
 ๖.๔ การตัดสินใจอยางถูกตองดวยความรวดเรว็      
 ๖.๕ การปฏิบัติงานอยางถูกตองแนนอนจนเปนที่เชื่อถือและไววางใจ        
 ๖.๖ การรูจักกาลเทศะ กิริยา มารยาท และการวางตัวที่เหมาะสม      
 ๖.๗ ความยุติธรรม เที่ยงตรง ไมลําเอียงปราศจากอคติ       
 ๖.๘ ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน      
 ๖.๙ การมีบุคลิกภาพและลักษณะทาทางทหารที่ด ี      
 ๖.๑๐ ความอดทนทั้งทางรางกายและจิตใจ      
     ๖.๑๑ ความไมเห็นแกตัว หลีกเลี่ยงการหาประโยชนสวนตัว      
 ๖.๑๒ การมีดุลยพินิจในการแกปญหา      
 ๖.๑๓ การมีวิสัยทัศนในการปฏบิัติงาน      
 ๖.๑๔ ความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา      
 ๖.๑๕ การยึดมั่นและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ      
 ๖.๑๖ ความรูความสามารถในวชิาชพีทหารเรือ (การเรือ การเดินเรือ  
            การอาวุธ ยุทธวิธีทหารราบ และการกล)  

     

     ๖.๑๗ ความรูความสามารถในการใชเครื่องมืออุปกรณในวิชาชีพ 
            ทหารเรือ 

     

 

 

 

 

 
โปรดพลิก  



๗๓ 
 

ตอนท่ี ๔ : ความพึงพอใจที่มีตอการเรียนการสอนในโรงเรียนนายเรือ    

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอยที่สุด 
(๑) 

๑. ดานหลักสูตร      
   ๑.๑ การจัดการศึกษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร      
   ๑.๒ การจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความชัดเจน      
   ๑.๓ หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการของกองทัพเรือ      
   ๑.๔ วิชาเรียนมีความเหมาะสมและสอดคลองกับการปฏิบัตงิาน      
๒. ดานอาจารยผูสอน      
   ๒.๑ อาจารยมีคุณวุฒิและประสบการณเหมาะสมกับรายวชิาที่สอน      
   ๒.๒ อาจารยสอนเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงค       
   ๒.๓ อาจารยสนับสนนุสงเสรมิใหไดเรียนรู และพัฒนาตนเองอยูเสมอ      
   ๒.๔ อาจารยสอนดวยวิธีการที่หลากหลาย และเนนผูเรียนเปนสําคัญ      
๓. ดานสภาพแวดลอมการเรียนรู      
   ๓.๑ หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอ      
   ๓.๒ หองปฏิบัติการมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอ      
   ๓.๓ ระบบบริการหองสมุดเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู และเพียงพอ      
   ๓.๔ ระบบสารสนเทศเอ้ือตอการศึกษาคนควาดวยตนเอง      
๔. ดานการจัดการเรียนการสอน      
   ๔.๑ การเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงค 
        การเรียนรู 

     

   ๔.๒ การเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ และเนนผูเรียนเปน สําคัญ      

   ๔.๓ การใชสื่อการสอนและอุปกรณการฝกที่เหมาะสมกับ 
       ลักษณะวิชา/กิจกรรมการเรียนการสอน 

     

   ๔.๔ วิธีการสอนกระตุนการคดิ วิเคราะห และการแกปญหา      
๕. ดานการวัดและประเมินผล      
   ๕.๑ วิธีการประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียน 
        การสอน 

     

   ๕.๒ การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบ และขอตกลงที่กําหนดไว 
        ลวงหนา 

     

   ๕.๓ ระบบการวัดและประเมนิผล โปรงใส ตรวจสอบได ทันตามเวลา      
 
ตอนท่ี ๕ : ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาการฝกศกึษาของโรงเรียนนายเรือใหมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น     
              
              
              
               
 

กองประกนัคณุภาพการศึกษา สถิติและวิจยั โรงเรยีนนายเรอื 
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