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ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
มาตรฐานด้านท่ี 1 คุณภาพศิษย์ 
 คุณภาพศิษย์เป็นผลผลิตของสถาบันการศึกษา ศิษย์เป็นผู้เรียนท่ีดีต้องมีคุณลักษณะทาง
ทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด มีความรู้ความสามารถตามท่ีหลักสูตรก าหนด มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามความต้องการของกองทัพบก และมีผลงานโครงงานวิจัยท่ีได้รับการท่ีพิมพ์ 
เผยแพร่สู่สาธารณะ หรือน าไปใช้ประโยชน์ ศิษย์ท่ีส าเร็จการศึกษาได้ท าประโยชน์ให้สถานศึกษาโดย
กลับมาช่วยเหลือ และให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการ วิชาชีพทหารและภาวะผู้น า  ให้การ
สนับสนุนทรัพยากร หรือทุนการศึกษาตลอดจน ได้สร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา 

  ตัวบ่งชี้ 1.1 ผู้เรียนเป็นคนดี 
   ค าอธิบาย 
 ผู้เรียนเป็นนักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะทางทหาร คุณธรรม และจริยธรรม ตามท่ี
สถานศึกษาก าหนด ปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาทางทหาร รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด ารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า มีน  าใจไมตรี  มีจิตอาสา และมีการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ อาทิ วินัย สติ กตัญญู เมตตา อดทน 
ซื่อสัตย์ ประหยัด ขยัน ไม่เห็นแก่ตัว ฯลฯ ผ่านการท างาน ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
 เกณฑ์การประเมิน 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. จ านวนกิจกรรม ท่ีนักเรียนนายร้อย ท ากิจกรรม บ าเพ็ญประโยชน์ (นอกหลักสูตร) ไม่
น้อยกว่า 5 กิจกรรม/ปี (2 คะแนน) 
     [ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดจ านวนกิจกรรม 5 กิจกรรม เท่ากับ 2 คะแนน ] 
ผลการด าเนินงาน 
  นักเรียนนายร้อยเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์มากกว่า ๕ กิจกรรม เช่น  
 1. การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ในปีการศึกษาตั งเป้าหมายไว้ 14 ครั ง ปริมาณโลหิต 1,120 ยูนิต คิดเป็น 504,000 ซีซี แผนการรับ
บริจาคโลหิต ประจ าปี 14 ครั ง ได้ปริมาณโลหิต 1,246 ยูนิต คิดเป็น 560,000 ซีซี คิดเป็นร้อยละ111.25          
(1.1-1) 
  2. การเข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 
มหามงคลสมัยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 
สิงหาคม 2559(1.1-2)   
 3. การเข้าร่วมพิธีเสด็จฯ ทรงด านา ณ แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร. (1.1-3) 

  4. การเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา (1.1-4) 
 5. การเข้าร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา (1.1-5) 

 6. การเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เทศกาลวันเข้าพรรษาและจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ (1.1-6) 

 2. ร้อยละของจ านวนนักเรียนนายร้อยที่มีคะแนนความประพฤติ และคะแนนประเมินค่า
คุณลักษณะทหาร อยู่ในเกณฑ์ดี -ดีมาก ตามที่สถาบันก าหนด ต่อจ านวนนักเรียนนายร้อยทั้งหมด (3 
คะแนน) 
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( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
 ตัวบ่งชี้ที ่1.2  ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร 

 ค าอธิบาย 
 นักเรียนนายร้อยชั นปีสุดท้าย มีความสามารถตามท่ีหลักสูตรก าหนดและมีคุณลักษณะ 

ท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาและกองทัพ 
( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 

 1. นักเรียน/นักศึกษาชั นปีสุดท้าย  มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน 
ICT หรือเทียบเท่า (1 คะแนน) ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนนักเรียน/นักศึกษา
ชั นปีสุดท้ายทั งหมดเท่ากับ 1 คะแนน 

 ( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
 2. มีนักเรียนนายร้อยชั นปี สุดท้ายท่ีได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่องท่ีสะท้อนความรู้ 

ความสามารถ ในระดับกองทัพ/ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือองค์กรภายนอก ปีละไม่น้อยกว่า 1 รางวัล   (1 
คะแนน) 

( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
 3. อัตราการส าเร็จการศึกษาของนักเรียนนายร้อยตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด (Success 

Rate) ในแต่ละรุ่น (1 คะแนน) 
( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 

  4. การมีงานท าและ/หรือสอบได้ทุนการศึกษาต่อจากองค์กรภายในและ/หรือต่างประเทศ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา (1 คะแนน) 

( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
 5. ผลประเมินคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

โดยผู้ใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับดีขึ นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) (1 คะแนน)  
( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 

  ตัวบ่งชี้ที ่1.3 ผู้เรียนมีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน าไปใชป้ระโยชน์ 
 ค าอธิบาย 
 ผลงานของนักเรียนนายร้อยท่ีได้รับการตีพิมพ์/เผยแพร่ สู่สาธารณะ และ/หรือน าไปใช้

ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะท่ีระบุไว้ในโครงงาน  
(ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการ) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้สถานศึกษา 
  ค าอธิบาย 
     ศิษย์เก่าท่ีกลับมาช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ให้การ
สนับสนุนทรัพยากรและ/หรือทุนการศึกษา ตลอดจนสร้างช่ือเสียงให้กับสถานศึกษา 

  เกณฑ์การประเมิน 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
  1.  มีกิจกรรมท่ีศิษย์เก่าร่วมพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพหรือพัฒนานักเรียนนายร้อยร่วมกับ 
สถานศึกษา (1 คะแนน) 
      [ก าหนดมีจ านวนกิจกรรมด าเนินงาน ≥ 10 กิจกรรม ต่อปีการศึกษา เท่ากับ 1 คะแนน] 

( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
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 2.  มีกิจกรรมท่ีศิษย์เก่าร่วมพัฒนาสถานศึกษา เช่น อาคารสถานท่ี อุปกรณ์การศึกษา หรือ
ส่ิงแวดล้อม และสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และ/หรือทุนการศึกษา เปน็ต้น (2 คะแนน) 
      [ก าหนดมีจ านวนเงินท่ีใช้ในกิจกรรม≥ 200,000 บาท ต่อปีการศึกษา เท่ากับ 2 คะแนน] 

( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
 3. มีกิจกรรมท่ีศิษย์เก่าร่วมสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และ/หรือทุนการศึกษา (1 คะแนน) 

( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
 4. มีฐานข้อมูลและมีการส่ือสารกับศิษย์เก่าอย่างเป็นระบบ (1 คะแนน) 

( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
 5. มีผลงานสร้างสรรค์สังคมของศิษย์เก่าท่ีเป็นท่ียอมรับ/ยกย่อง อย่างน้อยปีละ 1 ผลงาน   
(1 คะแนน)  

( ส่วนวิชาทหารฯ ไม่ได้ด าเนินการ ) 
 สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 1 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนเต็มก่อน 

ถ่วงน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน  

คะแนนเต็มหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

คะแนนประเมินตนเอง  

1.1 มี 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 1 2 
1.2 มี 4 ข้อ ไม่มีการปฏิบัติ - - 
1.3 มี 1 ข้อ ไม่มีการปฏิบัติ - - 
1.4 มี 4 ข้อ ไม่มีการปฏิบัติ - - 

คะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่ 1 2 
 

 หลักฐานอ้างอิง 
 (1.1-1) โครงการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ฯ 
 (1.1-2) การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน 
  โอกาสมหามงคลสมัยเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559   
  และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน 
  โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
 (1.1-3) พิธีเสด็จฯ ทรงด านา ณ แปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร 
 (1.1-4) การประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา  
 (1.1-5) การประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวสาขบูชา 
 (11.-6) การประกอบพิธีบ าเพ็ญกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เทศกาลวันเข้าพรรษา 
  และจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
 ผลการพัฒนา 
 ผู้บริหารระดับสูงได้มีนโยบายท่ีชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพศิษย์ ทั งส่งเสริมกิจกรรม/โครงการท่ี

ส่งเสริมให้เป็นคนดี  ส่งเสริมศิษย์เก่าให้สร้างผลงานท่ีเกิดผลดีต่อประเทศชาติ และพร้อมท่ีจะมาร่วมพัฒนา
สถาบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาและคงอยู่อย่างยั่งยืน 
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 จุดที่ควรพัฒนา  
 ในห้วงการฝึกภาคสนาม  นักเรียนนายร้อยอยู่ในความรับผิดชอบของ สวท.รร.จปร.   ควรมีการจัด

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/งานกิจการพลเรือน  ในช่วงวันหยุดพัก  เช่น  การพัฒนาวัดโรงเรียน  การท าบุญตาม
ประเพณี  กิจกรรมพัฒนาสังคม  การแนะน าเยาวชนในการศึกษา  และการช่วยเหลือประชาชน เป็นต้น 

 แนวทางในการพัฒนา 
1. หน่วยฝึกวิชาฯ  ควรจัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/งานกิจกรรมพลเรือน อย่างน้อย  1  กิจกรรม 
2. กิจกรรมท่ีจัดท านั นจะต้องไม่ส่งกระทบกระเทือนต่อการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย 

 

มาตรฐานด้านท่ี 2 คุณภาพอาจารย์ 
 คุณภาพอาจารย์พิจารณาได้จากคุณวุฒิและต าแหน่งวิชาการท่ีมีความเช่ียวชาญทางวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาท่ีสอน อาจารย์มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสง ค์ 
อาจารย์ควรได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เพื่อน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน นอกจากนี  
อาจารย์ต้องปฏิบัติตนตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณวิชาชีพครู/ครูทหาร 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 อาจารย์มีความรู้ความสามารถ 
 ค าอธิบาย 
 อาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญทางวิชาการ/วิชาชีพในสาขาท่ีสอน สามารพัฒนา
นักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถาบัน (10 คะแนน) 
 

ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ 
 

วุฒิการศึกษา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 

ศาสตราจารย์ 6 8 11 
   
  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี  

 
 
 
 
  [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 10 คะแนน]  
  ผลการด าเนินการ 
  อัตราอาจารย์ ของ สวท.รร.จปร. มีทั งสิ น  88 อัตรา มีการบรรจุทั งสิ น 36 อัตรา และไป
ปฏิบัติช่วยราชการ นอกต าแหน่งจ านวน 5 อัตรา คงเหลือปฏิบัติหน้าท่ีจริง จ านวน 31 อัตรา โดยมีคุณวุฒิ
การศึกษา ระดับ ปริญญาตรี จ านวน 23 นาย ระดับปริญญาโท จ านวน 4 นาย ไม่มีการศึกษาระดับ

ผลรวมถ่วงน  าหนักของอาจารย์ประจ า 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด 

 100 ผลรวมถ่วงน  าหนักของอาจารย์ประจ า 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด 

 100 
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ปริญญาเอก และไม่มีคุณวุฒิต าแหน่งทางวิชาการในอัตรา นอกจากนี ยังมีการศึกษา ตามแนวทางรับ
ราชการทหาร ได้แก่ หลักสูตรชั นนายร้อย จ านวน 31 นาย หลักสูตรชั นนายพัน จ านวน 31 นาย หลักสูตร
นายทหารบกอาวุโส จ านวน 2 นาย หลักสูตรเสนาธิการเหล่าทัพ จ านวน 12 นาย หลักสูตรวิทยาลัยการ
ทัพและวิทยาลัยเสธทหาร จ านวน 8 นาย  รายละเอียด ตามตารางท่ี 2.1 คุณวุฒิของ อาจารย์ 
สวท.รร.จปร.                        
                ข้อมูลพื้นฐาน  
 อาจารย์สวท.รร.จปร.มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ านวน 23 นาย ค่าน  าหนักเป็น 0 
มีค่าเท่ากับ 0 
 อาจารย์ สวท.รร.จปร.มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาโท จ านวน 4 นาย ค่าน  าหนักเป็น 2 
มีค่าเท่ากับ 8 
  ผลการประเมิน 
  ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์ มีค่าเท่ากับ 25.80 
 
 
         ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 25.80        
  การประเมินอาจารย์มีความรู้ความสามารถ จาก 10คะแนน ได้คะแนน  4.3  
         
 
  ผลลัพธ์เท่ากับ 4.3 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10      
              [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 10 คะแนน]  
                 หลักฐานอ้างอิง 
  2.1-1  ตารางแสดงคุณวุฒิของอาจารย์ สวท.รร.จปร. : ภาคผนวก ก 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 ค าอธิบาย 
  ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าท่ีมีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับสากล หรือผลงานสร้างสรรค์ท่ีผ่านการรับรองจากคณะกรรมการและมีการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 
 เกณฑ์การประเมิน 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีท างานวิจัยหรือมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 
   [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดเท่ากับ 
4 คะแนน] 
  

 100 
8 
31 

 10 
258 
6 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีท างานวิจัยหรือมีผลงานวิจัยงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์/ 
งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด 
 100 
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 2. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (3 คะแนน) 
 
 
 
 
 [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละ 10ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดเท่ากับ    
3 คะแนน] 
 ผลงานวิจัย 
 

การตีพิมพ์งานวิจัย ค่าน้ าหนัก 
- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับกองทัพ/ชาติ 0.20 
- มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 0.40 
- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal  

Centre (TCI) กลุ่ม 2 หรือ 
0.60 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal  
Centre (TCI) กลุ่ม 1 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) 
หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI หรือ Scopus Q3,Q4  หรือเทียบเท่า 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

0.80 

- มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 
SJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) หรือปรากฏในฐานข้อมูลสากลISI 
หรือ Scopus Q1,Q2หรือเทียบเท่า 

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00 
 
 

  
  ผลงานสร้างสรรค์ 
 

การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ค่าน้ าหนัก 
- มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ online 0.20 
- มีการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40 
- มีการเผยแพร่ในระดับกองทัพ/ชาติ 0.60 
- มีการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.80 
- มีการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1.00 
 
            ผลการด าเนินการ 
  อัตราอาจารย์ ของ สวท.รร.จปร. มีทั งสิ น  98 อัตรา มีการบรรจุทั งสิ น 36 อัตรา และไป
ปฏิบัติช่วยราชการ นอกต าแหน่งจ านวน 5 อัตรา คงเหลือปฏิบัติหน้าท่ีจริง จ านวน 31 อัตรา ตามตาราง
แสดงคุณวุฒิของอาจารย์ สวท.รร.จปร. : ผนวก ก  
  โดยจากอาจารย์ จ านวน 31 นาย มีอาจารย์ที่มีผลงานสร้างสรรค์ จ านวน 3 นาย ตามตาราง
แสดงการส่งเสริมงานวิจัยให้กับ อาจารย์ สวท.รร.จปร. : ผนวก ข ได้แก่ 

ผลรวมถ่วงน  าหนักของงานวิจัยและ/หรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด 

 100 

http://www.scimagojr.com/


7 
 

 1.  พ.ท.ประเสริฐ  ประสมทรัพย์ โครงการการพัฒนาผลการยิงปืนของ นนร.ชั นปีท่ี 1 รุ่นท่ี 
67 โดยใช้เครื่องช่วยฝึกตรวจสอบการเล็ง การล่ันไกล 
       2.  พ.อ.ปฏิภาณ  ศรีวรรณรัตน์  โครงการการศึกษาและออกแบบเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิต 
ส าหรับการฝึกของ นนร. ปี 59 
 3.  พ.อ.สมบัติ  พิมพี  โครงการการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารปี 59 
           ข้อมูลพื้นฐาน 
  จ านวนอาจารย์ ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจริง 31 อัตรา มีผลงานสร้างสรรค์จ านวน 3 นาย 
  จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั ง 3 ผลงานมีการเผยแพร่ระดับส่ืออิเล็กทรอนิกส์และในระดับ
สถาบันมีค่าน  าหนักเท่ากับ 0.40 x 3 เท่ากับ 1.2  
          ผลการประเมิน 
  ผลการประเมิน อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่ เท่ากับ 3.09 ได้แก่ 
 1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีท างานวิจัยหรือมีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับ
การตีพิมพ์/งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ เท่ากับ ร้อยละ 9.67 คิดเป็น  1.93 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 
 
 
  ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 9.67  
 
 
  ผลลัพธ์เท่ากับ 1.93 คะแนน 
          [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดเท่ากับ 4 
คะแนน] 
 2. ร้อยละของผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ คิดเป็น 1.16 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 3 
 
 
 ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 3.87 
 
 
 ผลลัพธ์เท่ากับ 1.16 คะแนน 
       [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบโดยก าหนดร้อยละ 10ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมดเท่ากับ 3 
คะแนน] 
                หลักฐานอ้างอิง 
 2.2-1  ตารางแสดงคุณวุฒิของอาจารย์ สวท.รร.จปร. : ผนวก ก 
 2.2-2  ตารางแสดงการส่งเสริมงานวิจัยให้กับ อาจารย์ สวท.รร.จปร. : ผนวก ข 
       ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 
                ค าอธิบาย 
 ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์หรือข้อเสนอแนะท่ีระบุไว้ใน
รายงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสถาบัน/ผู้บริหารสถาบันหรือ
สภาสถาบัน 

 100 
3 
31 

 4 
9.67 
20 

 100 
1.2 
31 

 3 
3.87 
10 
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                 เกณฑ์การประเมิน 
  หลักฐานจากสถาบัน (5 คะแนน) 
  ร้อยละของจ านวนผลงานวิ จัย /งานสร้ างสรรค์ ท่ีไ ด้น าไปใช้ประโยชน์  ต่อจ านวน 
ผลงานทั งหมดในปีการประเมิน (5 คะแนน) 
 
 
 
 
 [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ25 เท่ากับ 5 คะแนน] 
  ผลการด าเนินการ 
  อาจารย์ที่มีผลงานสร้างสรรค์ จ านวน 3 นาย ได้มีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ทั ง 3 ผลงาน  
ตามตารางแสดงการส่งเสริมงานวิจัยให้กับ อาจารย์ สวท.รร.จปร. : ผนวก ข ได้แก่ 
  1. พ.ท.ประเสริฐ  ประสมทรัพย์ โครงการการพัฒนาผลการยิงปืนของ นนร.ชั นปีท่ี 1 รุ่นท่ี 
67 โดยใช้เครื่องช่วยฝึกตรวจสอบการเล็ง การล่ันไกล 
        2. พ.อ.ปฏิภาณ  ศรีวรรณรัตน์  โครงการการศึกษาและออกแบบเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิต 
ส าหรับการฝึกของ นนร. ปี 59 
  3. พ.อ.สมบัติ  พิมพี  โครงการการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารปี 59 
          ข้อมูลพื้นฐาน 
  อาจารย์ที่มีผลงานสร้างสรรค์ จ านวน 3 นาย ได้มีการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ทั ง 3 ผลงาน 

                    ผลการประเมิน 
               ผลการประเมิน ร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ ท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
จ านวนผลงานทั งหมดในปีการประเมิน เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
 ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 100 แต่คิดไม่เกินร้อยละ 25 
 
 
 ผลลัพธ์เท่ากับ  5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
 [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ25 เท่ากับ 5 คะแนน] 
  หลักฐานอ้างอิง 

2.3-1 ตารางแสดงการส่งเสริมงานวิจัยให้กับ อาจารย์ สวท.รร.จปร. : ผนวก ข 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
 ค าอธิบาย 
 อาจารย์ประจ าท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์เช่น ศึกษาเพิ่มเติม/ประชุมวิชาการ/
อบรม/ศึกษาดูงาน/น าเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยทั งในและ/หรือต่างประเทศ  
 เกณฑ์การประเมิน 
  หลักฐานจากสถาบัน (5 คะแนน) 
  จ านวนกิจกรรมของอาจารย์ประจ าท่ีศึกษาเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 40 
กิจกรรม 

จ านวนโครงการท่ีได้น าไปใช้ประโยชน์ในปีการประเมินจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด 
จ านวนโครงการทั งหมดในปีการประเมิน 

 100 

 100 
3 
3 

 5 
25 
25 
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  [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดกิจกรรม  40 กิจกรรม เท่ากับ 5 คะแนน]  
  ผลการด าเนินการ 
  โดยจากอาจารย์ จ านวน 31นาย มีการอบรมภายใน 15 เรื่อง คิดเป็น 40 กิจกรรม คิดเป็น
ช่ัวโมงอบรมท่านละ 58 ชม. คิดเป็น 40 กิจกรรม และ มีการอบรมภายนอกอีก 4 ท่าน 4 เรื่อง ท่านละ 1 
กิจกรรม ตามตารางแสดงเรื่องการอบรม/สัมมนาครูอาจารย์ : ผนวก ค ได้แก่  

  1. พ.อ.ฐานันตรี อบรม  Strategic leadership Porgrame จ านวน 40 ชม. จ านวน 1 
กิจกรรม 

      2. พ.อ.พงษ์ณภพ สัมมนากรอบแนวทางการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 
จ านว 32 ชม. จ านวน 1 กิจกรรม 

  3. พ.อ.จิระเดช  อบรมครูทหารชั นสูง จ านวน 24 ชม. จ านวน 1 กิจกรรม 
  4. พ.อ.ณรงค์กร  ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานด้านการศึกษาและวิจัยพัฒนา จ านวน 

24 ชม. จ านวน 1 กิจกรรม 
  ข้อมูลพื นฐาน 
  อาจารย์จ านวน 31 นาย มีการอบรม/สัมมนา ทุกนาย มีมากว่าหรือเท่ากับ 40 กิจกรรม 
             ผลการประเมิน 
  ผลการประเมิน อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ ์เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 
  ผลลัพธ์เท่ากับ  5  คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 
  จ านวนกิจกรรมของอาจารย์ประจ าท่ีศึกษาเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ อย่างน้อย 40 
กิจกรรม 
  [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดกิจกรรม  40 กิจกรรม เท่ากับ 5 คะแนน]  
            หลักฐานอ้างอิง 

2.4-1 ตารางแสดงเรื่องการอบรม/สัมมนาครูอาจารย์ : ผนวก ค 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยทหาร และจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร 
ค าอธิบาย 

 สถานศึกษาของกองทัพบกมีการก าหนดจรรยาบรรณอาจารย์ /ครูทหารไว้เป็นลายลักษณ์
อักษณ มีกระบวนการส่งเสริมให้อาจารย์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการก ากับดูแลการปฏิบัติ ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีการด าเนินการกับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการด าเนินการวางแผน 
ป้องกัน หรือหาแนวทางแก้ไขการกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 หลักฐานจากสถาบัน (5 คะแนน) 
  1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 

 5 
31 
31 

จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบ วินัย และแบบธรรมเนียมทหาร 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด 

 100 
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  [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ100ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด เท่ากับ 
2 คะแนน] 
 2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร (1 คะแนน) 
 3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย์ /ครูทหาร และมีการประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร อย่างน้อย 2 ครั ง/ปี (1คะแนน) 
 4. ร้อยละของจ านวนครูอาจารย์ประจ าท่ีผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหารอยู่
ในระดับ ดี-ดีมาก (มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด(1คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
  [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ80ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด เท่ากับ 1 
คะแนน] 

  ผลการด าเนินการ 
  1. อัตราอาจารย์ ของ สวท.รร.จปร. มีทั งสิ น  88 อัตรา มีการบรรจุทั งสิ น 36 อัตรา และไป

ปฏิบัติช่วยราชการ นอกต าแหน่งจ านวน 5 อัตรา คงเหลือปฏิบัติหน้าท่ีจริงจ านวน 31 อัตรา สวท.รร.จปร.
โดยแผนกก าลังพล ได้มีการตรวจสอบอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหารเป็น
ประจ าต่อเนื่องทั งปี ไม่มีรายงานอาจารย์ประจ า กระท าผิดวินัย  

  2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร โดยใช้ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชการ
อาจารย์ รร.จปร. พ.ศ.2559 

  3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย/ครูทหาร และมีการประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบ ของ การประชุม ผบ.นขต.สวท.รร.จปร. ซึ่งมีต าแหน่งเป็น 
คณะกรรมการจรรยาบรรณอีกหน้าท่ีหนึ่ง ซึ่งมีการประชุมประจ าทุกเดือน ในวาระของ แผนกก าลังพล จะ
น ามาพิจารณา หากมีใครไม่ท าตามระเบียบวินัยและธรรมเนียมทหาร  

4. จ านวนครูอาจารย์ประจ าท่ีผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหารอยู่ในระดับ ดี-
ดีมาก (มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด 31 นาย มีจ านวน   นาย 

ข้อมูลพื้นฐาน 
   อัตราอาจารย์ ของ สวท.รร.จปร. มีทั งสิ น  88 อัตรา มีการบรรจุทั งสิ น 36 อัตรา และไป
ปฏิบัติช่วยราชการ นอกต าแหน่งจ านวน 5 อัตรา คงเหลือปฏิบัติหน้าท่ีจริงจ านวน 31 อัตรา 

  ผลการประเมิน 
  1. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ประจ าท่ีปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหาร ต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด (ผลการประเมิน ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 )         
 
 
 

 ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 100  
 

จ านวนอาจารย์ประจ าผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร อยู่ในระดับ ดี-ดีมาก 
(มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม5) 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด 
 100 

 100 
31 
31 
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 ผลการประเมิน ได้ 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 

   [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ100ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด เท่ากับ 
2 คะแนน] 

2. มีคู่มือจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร โดยใช้ คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชการ
อาจารย์ รร.จปร. พ.ศ.2559( ผลการประเมินได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม1) 

3. มีคณะกรรมการจรรยาบรรณอาจารย/ครูทหาร และมีการประชุมคณะกรรมการ
จรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร ซึ่งอยู่ในรูปแบบ ของ การประชุม ผบ.นขต.สวท.รร.จปร. ซึ่งมีต าแหน่งเป็น 
คณะกรรมการจรรยาบรรณอีกหน้าท่ีหนึ่ง ซึ่งมีการประชุมประจ าทุกเดือน ในวาระของ แผนกก าลังพล จะ
น ามาพิจารณา หากมีใครไม่ท าตามระเบียบวินัยและธรรมเนียมทหาร (ผลการประเมินได้ 1 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม1) 
 4. ร้อยละของจ านวนครูอาจารย์ประจ าท่ีผ่านการประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหารอยู่
ในระดับ ดี-ดีมาก (มากกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์31 นาย (ผลการประเมินได้ 1 
คะแนน จากคะแนนเต็ม1) 
 
 

 ผลลัพธ์เท่ากับร้อยละ 100  
 
 

 ผลการประเมิน ได้ 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1  
 [ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ80ของจ านวนอาจารย์ประจ าทั งหมด เท่ากับ 1 
คะแนน] 
 หลักฐานอ้างอิง 
 2.5-1  ตารางสรุปการปฏิบัติตามระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหารและผลการประเมิน

การประเมินจรรยาบรรณอาจารย์/ครูทหาร : ผนวก ง 
สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 2 

 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน ประเมินตนเอง 
2.1 10 4.3 
2.2 5 3.09 
2.3 5 5 
2.4 5 5 
2.5 5 5 
 30 22.39 

 

 
  

 2 
100 
100 

 100 
31 
31 

 1 
100 
80 
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  จุดแข็ง  
  1. อาจารย์ สวท.รร.จปร.เป็นบุคลากรท่ีมีศักยภาพสามารถพัฒนาได้เพราะมีประสบการณ์ใน
การท างานในหน่วยต่างๆ อีกทั งผ่านการศึกษาตามแนวทางรับราชการ  
  2. มีแหล่งทุนสนับสนุนในการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์จากสถาบันและกองทัพรองรับ 
  3. มีนโยบายการสนับสนุนให้มีการอบรมพัฒนาความรู้ในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะคุณธรรม
จริยธรรม และอบรมความรู้อื่นๆนอกหน่วย  
                จุดที่ควรพัฒนา 
  1. อาจารย์ สวท.รร.จปร.ได้รับการส่งเสริม การศึกษาตามแนวทางรับราชการ แต่ การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพิ่มเติม ทั งระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ยังขาดแนวทางชัดเจน ว่าจะไป
ศึกษาเรื่องอะไร ทุนเป็นอย่างไร และกลับมาใช้งานตามท่ีศึกษาอย่างไร 
  2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนหัวข้อการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ไปสู่ระดับชาติและน า
ผลงานมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  3. สร้างแรงจูงใจในการท างานวิจัยและสร้างสรรค์และสนับสนุน ตลอดจนสร้างระบบการ
ด าเนินงานให้สามารถท างานได้โดยไม่ติดขัด 
                ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
  1. ควรมีแนวทางส่งเสริมบุคลากรมีให้การศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั งระดับปริญญาโท และ 
ระดับปริญญาเอก ให้มากขึ นและมีสาขาตรงความต้องการของหน่วยในการใช้งาน 
  2. ควรส่งเสริมบุคลากรท่ียังไม่มีองค์ความรู้หรือขาดทักษะในการท างานวิจัยหรือผลงาน
สร้างสรรค์  โดยอาจมีหน่วยงานกลางหรือคณะท างานท่ีช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 
  3. ควรสนับสนุนให้มีต าแหน่งทางวิชาการหรือผลักดันต าแหน่งวิทยฐานะให้เกิดแรงจูงใจ
อย่างแท้จริง เพื่อเป็นแรงจูงใจในการท าวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 
 
มาตรฐานด้านท่ี 3 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 
 สวท.รร.จปร. มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตาม
ความต้องการของกองทัพบก และนโยบายหน่วยเหนือ มีการประเมินหลักสูตร น าผลประเมินความพึง
พอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาจากหน่วยงานผู้ใช้มาปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนต้องจัดท าแผนการสอน
รายวิชาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จัดให้มีการประเมินอาจารย์ผู้สอน และวิชาท่ีสอนเพื่อปรับปรุงแผนการ
สอนมีการก าหนดหลักเกณฑ์การวัดผล และประเมินผลท่ีได้รับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด มีการปรับปรุง
พัฒนาข้อสอบ การตรวจสอบการวัดผล และประเมินผล เพื่อความโปร่งใสและความยุติธรรม มีการจัดท า
แผนงานทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั งแหล่งฝึกปฏิบัติให้แก่นักเรียนนายร้อยอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง มีการประเมินและน าผลการประเมินไปปรับปรุงส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริหารและพัฒนาหลักสูตร  
 ค าอธิบาย    
 สวท.รร.จปร. มีการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความ
ต้องการของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกบริหารหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนด มีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประเมินหลักสูตร 
มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มาใช้
ในการปรับปรุงหลักสูตร  
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 เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
 1. ห ลั ก สู ต ร เป็ น ไ ป ต าม เ ก ณฑ์ ม า ตร ฐ าน ห ลัก สู ต ร ข อ งห น่ ว ย ง าน ต้ น สั ง กั ด /
กระทรวงศึกษาธิการ/สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (1 คะแนน)  
 2.  มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 2 ครั ง/ปี (1 
คะแนน)  
 3.  มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน (1 คะแนน)  
 4.  มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั ง ในทุก 3 -  6 ปี (1 
คะแนน)  
 5.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษามาปรับปรุง
หลักสูตร (1 คะแนน)  
 การด าเนินงาน 
 1. ห ลั ก สู ต ร เป็ น ไ ป ต าม เ ก ณฑ์ ม า ตร ฐ าน ห ลัก สู ต ร ข อ งห น่ ว ย ง าน ต้ น สั ง กั ด /
กระทรวงศึกษาธิการ/สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

สวท.รร.จปร. รับผิดชอบหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านวิชาทหาร 
(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความต้องการของกองทัพบก โดยสภาการศึกษาวิชาการ
ทหารได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่าทัพ 5 ปีของเหล่าทัพ โดยเริ่มใช้ตั งแต่ พ.ศ. 2558  (3.1-1)  
 2.  มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และมีการประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อย 2 ครั ง/ปี       

  สวท.รร.จปร. ได้แต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรมี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธาน 
(3.1-2 ) และในปีการศึกษา 2559 ได้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เป็นจ านวน 3 ครั ง (3.1-3 )    
 3.  มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพ/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง หรือประชาคมอาเซียน  

 สวท.รร.จปร. ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน        
การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร รวมทั งเชิญหน่วยเหล่าสายวิทยาการมาร่วมประชุมเพื่อปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์และจัดให้มีการฝึกปฏิบัติในการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยเพิ่มมาก
ขึ น (3.1-4) ทั งนี  การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ .ศ.
2555-2559 (3.1-5)  
 4.  มีการประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 1 ครั ง ในทุก 3 - 6 ปี  

  มีการประเมินหลักสูตร จากหน่วยงานผู้ใช้นักเรียนนายร้อยท่ีส าเร็จการศึกษา โดยกอง
สถิติและประเมินผล รร.จปร. ตามกรอบเวลาท่ีก าหนดไว้หลังส าเร็จการศึกษา ไปแล้ว 1 ปี  โดยมีผลการ
ประเมินล่าสุดของ นักเรียนนายร้อย (จปร.รุ่น 63) (3.1-6 ) ส าหรับในส่วนของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่เป็น   
5 ปี นั น นักเรียนนายร้อย (จปร.รุ่น 64) ส าเร็จการศึกษาเป็นรุ่นแรก เมื่อ ธ .ค.2559 ซึ่งยังไม่ครบ        
ตามกรอบเวลาการประเมิน แต่ทั งนี  สวท.รร.จปร. ได้ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามเฉพาะด้านวิชาทหาร 
พร้อมทั งได้น าส่งถึงหน่วยงานผู้ใช้นักเรียนนายร้อยในขั นต้นแล้ว เพื่อน าข้อมูลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนให้กับ นักเรียนนายร้อยชั นปีท่ี 5 ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป (3.1-7) 
 5.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ของหน่วยงานผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษามา
ปรับปรุงหลักสูตร  

 รร.จปร. ได้มีการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาจาก รร.จปร. เป็นประจ าทุกปี หลังจากนักเรียนนายร้อย ส าเร็จการศึกษาออกไป ปฏิบัติงานแล้ว    
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1 ปี โดยเมื่อปี 2558 มีการประเมิน จปร.รุ่น 63 (3.1-6) ในปี 2559 งดการประเมินเนื่องจาก อยู่ระหว่าง
การเปล่ียนแปลงหลักสูตรเป็น 5 ปี จึงชะลอการส าเร็จการศึกษา 1 ปี  และในปี 2560 เตรียมการประเมิน 
จปร. รุ่นท่ี 64 ท่ีส าเร็จการศึกษาไปเมื่อ เดือนธันวาคม 2559 และจะน าผลส ารวจดังกล่าวไปปรับปรุง
หลักสูตรด้านวิชาทหาร  

  ผลการด าเนินงาน  
 

ข้อ 1 
(1 คะแนน) 

ข้อ 2 
(1 คะแนน) 

ข้อ 3 
(1 คะแนน) 

ข้อ 4 
(1 คะแนน) 

ข้อ 5 
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

     ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน =  5 

 
คะแนนประเมินตนเอง   =  5 
หลักฐานอ้างอิง 
3.1-1   หลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 
3.1-2   ค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
3.1-3  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
3.1-4  หนังสือเชิญหน่วยเหล่าสายวิทยาการมาประชุมปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
3.1-5  นโยบายการศึกษาของกองทัพบก พ.ศ.2555-2559 
3.1-6  การประเมินหลักสูตรจากหน่วยงานผู้ใช้ นนร.ท่ีส าเร็จการศึกษา (จปร.รุ่น 63) 
3.1-7  การจัดส่งแบบสอบถามถึงหน่วยงานผู้ใช้ นนร.ท่ีส าเร็จการศึกษา (จปร.รุ่น 64) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 ค าอธิบาย    
 สวท.รร.จปร. ด าเนินการให้อาจารย์จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา /แผนการสอน
รายวิชา/เอกสารน ารายวิชา/ตารางก าหนดการฝึก โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนและ
การฝึกท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพให้มีขีดความสามารถทางทหาร และบูรณาการ คุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน)  
  1.  มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอนรายวิชา โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ด้วยเทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ ด้านขีดความสามารถทางทหาร และ
บูรณาการ คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ จ านวน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของจ านวนรายวิชาทั งหมด (1 คะแนน)  

การด าเนินงาน 
  สวท.รร.จปร. มีการจัดท าแผนการจัดการเรียนการสอน/แผนบทเรียนรายวิชา (3.2-1)/ตาราง

ก าหนดการฝึก (3.2.-2)/มคอ.3 (3.2-3) ในทุกรายวิชาท่ีท าการสอนตามหลักสูตรการศึกษาโดยผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร (3.2-4) 

ผลการด าเนินงาน  
 

ข้อ 1 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
 

=  1 1 คะแนน 
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 2.  มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนการสอนท่ีก าหนด (1 คะแนน)   
การด าเนินงาน 

  สวท.รร.จปร. มีการจัดท า มคอ. 5 ในทุกรายวิชาเพื่อแสดงถึงจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการสอน ของรายวิชาท่ีก าหนดในหลักสูตร (3.2-5) 

ผลการด าเนินงาน  
 

ข้อ 1 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
 

=  1 1 คะแนน 
 

 3.  ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีมีผลประเมินการเรียนการสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก  
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนรายวิชาทั งหมด (1 คะแนน)  

วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 สวท.รร.จปร. มีจ านวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรียนการสอน

รายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) จ านวน 20 วิชา จากจ านวนรายวิชาทั งหมด 29 
วิชา (3.2-6) แบบ ปม.1 การประเมินอาจารย์ผู้สอนโดย นนร. 

ข้อมูลพื้นฐาน   
 

ชื่อข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน  

(ปีการศึกษา) ผลการด าเนินงาน
รวม 3 ปี 

2557 2558 2559 
1. จ านวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรียนการสอน

รายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนน เต็ม 
5) 

n/a n/a 20 20 

2. จ านวนรายวิชาทั งหมด n/a n/a 29 29 
3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรียน

การสอนรายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนรายวิชาทั งหมด 

n/a n/a 68.97 
 

 
ผลการด าเนินงาน =  0.86 
4.  ร้อยละของจ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมาก (> 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั งหมด 
  

จ านวนรายวิชาท่ีมีผลการประเมินการเรียนการสอนวิชาอยู่ในระดับดี – ดีมาก 
((> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนรายวิชาทั งหมด 
 100 ผลร้อยละ = 

= 
20  100 

29 
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วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 เท่ากับ 1 คะแนน 
การด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2559 สวท.รร.จปร. มีจ านวนอาจารย์ท่ีมีผล  การประเมินการเรียนการสอน

รายวิชาอยู่ในระดับ ดี-ดีมาก จ านวน  20 คน จากจ านวนอาจารย์ผู้สอนทั งหมด    31 คน (3.2-7) แบบ 
ปม.3 ผลการประเมินอาจารย์โดยผู้บังคับบัญชา/กรรมการก ากับมาตรฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน   
 

ชื่อข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน  

(ปีการศึกษา) 
ผลการด าเนินงาน

รวม 3 ปี 
2557 2558 2559 

1. จ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี-ดี
มาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

n/a n/a 20 20 

2. จ านวนอาจารย์ผู้สอนทั งหมด n/a n/a 31 31 
3. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีผลประเมินอยู่ใน

ระดับ ดี-ดีมาก (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อ
จ านวนอาจารย์ผู้สอนทั งหมด 

n/a n/a 64.52 
 

 
ผลการด าเนินงาน  =  0.81           
5. มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มาปรับปรุงแผนการสอน  (1 

คะแนน) 
การด าเนินงาน 
สวท.รร.จปร. ได้มีการน าสรุปผลการประเมินการจัดการเรียน การสอนรายวิชาซึ่งแสดงใน 

มคอ. 5 (3.2.-5) มาปรับปรุงแผนการสอนในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.4 และ มคอ.6) ในทุกรายวิชา 
(3.2.-8 และ 3.2-9) 

ผลการด าเนินงาน  
 

ข้อ 5 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
 

=  1 
1 คะแนน 

 

  

จ านวนอาจารย์ผู้สอนท่ีมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี – ดีมาก 
((> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
จ านวนอาจารย์ผู้สอนทั งหมด 

 100 ผลร้อยละ = 

= 20  100 
31 
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คะแนนประเมินตนเอง   
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน (D) 
1 1 1 

= 4.67 
2 1 1 
3 1 0.86 
4 1 0.81 
5 1 1 
 คะแนนประเมินตนเอง  = 4.67 

 

หลักฐานอ้างอิง 
3.2-1 ตารางสอน/เอกสารน า/แผนบทเรียน ในการจัดการเรียนการสอน นนร. 
3.2-2 ตารางก าหนดการฝึกหลัก/ตารางก าหนดการฝึกประจ าสัปดาห์/ตารางก าหนดการ

ฝึกประจ าวัน 
3.2-3 มคอ.3 
3.2-4 ค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหาร 
3.2-5 มคอ.5 
3.2-6 ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน (แบบ ปม.1) 
3.2-7 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์โดยผู้บังคับบัญชา/กรรมการก ากับมาตรฐานฯ 

(แบบ ปม.3) 
3.2-8 มคอ.4 
3.2-9 มคอ.6 

 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
 ค าอธิบาย    
 สวท.รร.จปร. ด าเนินการให้อาจารย์ก าหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผลให้
ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเป็นไปตาม
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/แผนการสอน ใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีเหมาะสมและหลากหลาย 
ตลอดจนน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน 
  เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 
 1.  มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด และอาจารย์แจ้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
  1.  มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด และอาจารย์แจ้ง
หลักเกณฑ์ วิธีการวัด และประเมินผล ให้ผู้เรียนทราบก่อนการจัดการเรียนการสอน  
  สวท.รร.จปร. มีการจัดท าเอกสารน า (3.3.-1)/มคอ.3   (3.3-2) ในทุกรายวิชาท่ีท าการสอน 
และได้มีการก าหนดวิธีการประเมินผลในแต่ละด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อย ซึ่งอยู่ใน 
มคอ.3 หมวดท่ี 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนายร้อย และหมวดท่ี 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล โดยหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลดังกล่าวได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการก ากับ
มาตรฐานการศึกษาวิชาทหารก่อนจัดท าการสอนในทุกภาคการศึกษา  
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ผลการด าเนินงาน  
 

ข้อ 1 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
 

=  1 1 คะแนน 
 

 2.  มีการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา/       
แผนการสอน (1 คะแนน)   

การด าเนินงาน 
  สวท.รร.จปร. จัดท า มคอ. 5 ในทุกรายวิชาท่ีท าการสอน และได้มีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดของวิชา ซึ่งอยู่ในหมวดท่ี 2 การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการ
สอน และหมวดท่ี 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ซึ่งได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ก ากับมาตรฐานการศึกษาวิชาทหารทุกรายวิชา (3.3-3 )  

ผลการด าเนินงาน  
 

ข้อ 2 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
 

=  1 1 คะแนน 
 

 3.  มีระบบตรวจสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ของนักเรียนนายร้อยเพื่อความโปร่งใส และ
ยุติธรรม (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
  สวท.รร.จปร. ได้แต่งตั งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าท่ีในการตรวจสอบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ นักเรียนนายร้อย เพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม (3.3-4), (3.3-5)  

ผลการด าเนินงาน  
 

ข้อ 3 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
 

=  1 
1 คะแนน 

 

4.  มีการน าผลจากการวัดและประเมินผลไปพัฒนาผู้เรียน (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
สวท.รร.จปร. จัดท า มคอ. 5 ในทุกรายวิชาท่ีท าการสอน และได้มีการน าผลท่ีได้จากการวัด

และการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการสอน รวมทั งการทดสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักเรียน
นายร้อยซึ่งระบุไว้ในหมวดท่ี 7 การประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง (3.3-5) 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อ 4 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
 

=  1 1 คะแนน 
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 5.  มีการปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภาพ (0.5 คะแนน) 
การด าเนินงาน 

(ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการ) 
ผลการด าเนินงาน  

 

ข้อ 5 (0.5 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
 

=  0 0 คะแนน 
 

 คะแนนประเมินตนเอง   
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน (D) 
1 1 1 

= 4.00 
2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 
5 0.5 0 
 คะแนนประเมินตนเอง  = 4.44 

 

  หมายเหตุ : เทียบคะแนนถ่วงน  าหนักท่ีได้จากคะแนนเต็ม 4.5 เป็นคะแนนเต็ม 5 
   หลักฐานอ้างอิง 
   3.3-1 เอกสารน า/แผนบทเรียน ในการจัดการเรียนการสอน นนร. 

3.3-2 มคอ.3 
3.3-3 มคอ.5 
3.3-4 การแต่งตั งคณะกรรมการก ากับมาตรฐานการศึกษา สวท.รร.จปร. 
3.3-5 การแต่งตั งคณะกรรมการประจ าชั น นนร.ชั นปีท่ี 1-5 

  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ค าอธิบาย    
 สวท.รร.จปร. มีการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การ
ให้บริการ รวมทั งแหล่งฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียนนายร้อยอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานจริง มีการประเมินผลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการประเมินท่ีได้ไปพัฒนาการจัดหา
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ รวมทั งแหล่งฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
 เกณฑ์การประเมิน (5 คะแนน) 

1.  มีแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ
รวมทั งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
ในปี 2559 สวท.รร.จปร. มีแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ 

เทคโนโลยี การให้บริการรวมทั งแหล่งฝึกปฏิบัติ โดยได้จัดหาเป้ายิงปืนฉับพลัน (3.4-1), เครื่องช่วยฝึกหุ่น
ช่วยชีวิต (CPR) (3.4.-2), เครื่องช่วยฝึกในการติดตั งและตรวจค้นทุ่นระเบิด (3.4.-3), ขอรับการสนับสนุน
อาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องช่วยฝึก จ านวน 69 รายการ จาก ทบ.(3.4-4) ขอรับการสนับสนุนเครื่องช่วยฝึก
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ยิงด้วยแสงเลเซอร์ ระดับหมู่ ร. (Dotts-10) และเครื่องช่วยฝึกส าหรับผู้ตรวจการณ์หน้า (Focuss-2) จาก ทบ. 
(3.4.-5) และจัดหาเครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติ (3.4.-6)  
  2.  มีคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
ในแผนการจัดหา ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี มี

คณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามแผน เพื่อให้ด าเนินการ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั งในเรื่องการ
จัดหา การติดตาม การทดสอบการใช้งาน และการอบรมวิทยากรผู้ใช้ (3.4.-7)  
  3.  มีงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานตามแผน (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
สวท.รร.จปร. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาฯ รวมทั งงบประมาณจัดหา

ตามวงรอบประจ าปีจากหน่วยเหนือ (3.4.-8)  
4.  มีการประเมินผลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี การ

ให้บริการรวมทั งแหล่งฝึกปฏิบัติ (1 คะแนน) 
การด าเนินงาน 
 มีการประเมินผลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ทางด้านกายภาพ อุปกรณ์ เทคโนโลยี โดยให้นักเรียน

นายร้อยชั นปีท่ี 1 - ชั นปีท่ี 3 เข้ารับการฝึกและประเมินผลการใช้งานของเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิตในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย (CPR) (3.4.-9)  และเครื่องช่วยฝึกในการติดตั งและตรวจค้นทุ่นระเบิด พบว่าเครื่องช่วยฝึก
สามารถ  ช่วยให้มีความเข้าใจการปฏิบัติได้ดียิ่งขึ น และสามารถวัดผลการปฏิบัติของนักเรียนนายร้อยได้
อย่างถูกต้อง  

ผลการด าเนินงาน  
 

ข้อ 4 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
 =  1 1 คะแนน 

 

5. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ น          
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
สวท.รร.จปร. มีการน าผลการประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้มาใช้เป็นข้อมูลในการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพ ในการฝึกและการวัดผลการฝึกเพื่อให้นักเรียนนายร้อยใช้ประโยชน์ ได้อย่างแท้จริง รวมทั ง
เตรียมแผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ อื่นๆ เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป 

ผลการด าเนินงาน (D5) 
 

ข้อ 5 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
 =  1 1 คะแนน 

 

 คะแนนประเมินตนเอง  
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน (D) 
1 1 1 

= 5.00 2 1 1 
3 1 1 
4 1 1 



21 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน (D) 
5 1 1 
 คะแนนประเมินตนเอง  = 5.00 

 

  หมายเหตุ  :  เทียบคะแนนถ่วงน  าหนักท่ีได้จากคะแนนเต็ม 4.5 เป็นคะแนนเต็ม 5 
หลักฐานอ้างอิง 
3.4-1 การจัดหาเป้ายิงปืนฉับพลัน  (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กทพ.รร.จปร.) 
3.4-2 การจัดหาเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิต (CPR) (ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก 

กทพ.รร.จปร.) 
3.4-3 เครื่องช่วยฝึกในการติดตั งและตรวจค้นทุ่นระเบิด (ได้รับการสนับสนุนจาก กช.) 
3.4-4 อาวุธยุทโธปกรณ์และเครื่องช่วยฝึก จ านวน 69 รายการ (ขอรับการสนับสนุนจาก 

ทบ.) 
3.4-5 เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์ ระดับหมู่ ร.(Dotts-10) และเครื่องช่วยฝึกส าหรับ

ผู้ตรวจการณ์หน้า (Focuss-2) โดยขอรับการสนับสนุนจาก ทบ. 
3.4-6 การจัดหาเครื่องช่วยฝึกเป้าอัตโนมัติหน่วยทหารขนาดเล็ก (ได้รับการสนับสนุน

งบประมาณจาก กทพ.ฯ) 
3.4-7 การแต่งตั งคณะกรรมการรับผิดชอบและติดตามการจัดหาเครื่องช่วยฝึก 
3.4-8 การสนับสนุนงบประมาณจาก กทพ.รร.จปร. 
3.4-9 การประเมินผลการใช้เครื่องช่วยฝึก 

 สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านท่ี 3 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนเต็มก่อน 

ถ่วงน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน  

คะแนนเต็มหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

คะแนนประเมินตนเอง  

3.1 5 5 5 5 
3.2 5 4.67 5 4.67 
3.3 4.5 4.00 5 4.44 
3.4 5 5 5 5 

คะแนนเฉลี่ยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน         =  4.78 
 
 จุดแข็ง 

1.  สวท.รร.จปร. มีหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ด้านวิชาทหาร (ปรับปรุง พ.ศ.2558) 
โดยสภาการศึกษาวิชาการทหารได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่าทัพ 5 ปี ของเหล่าทัพ ท าให้มีแนว
ทางการด าเนินตามมาตรฐานความต้องการของกองทัพบก 

2. การจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนพัฒนา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และงบเครื่องช่วยฝึก จาก
หน่วยเหนืออย่างต่อเนื่อง 
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จุดที่ควรพัฒนา 
1. ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามหลักสูตร 
 -  จากการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของ นักเรียนนายร้อยจาก ๔ ปี เป็น ๕ ปี ท าให้การ

ด าเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตร มีเพิ่มขึ น รวมทั งต้องด าเนินกิจกรรมจากหน่วยเหนือเพิ่มเติม ท าให้
บุคลากร ทั ง ครูฝึก และอาจารย์ ไม่เพียงพอ   

2. ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
- จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก โดยเฉพาะอาวุธ

ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ และเครื่องช่วยฝึกต่างๆ หากส่วนวิชาทหารได้รับเพิ่มเติมให้ทันสมัยจะช่วยส่งเสริมให้
การพัฒนา   องค์ความรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรมากขึ น 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1.  ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการ ตามหลักสูตร 
 - ด าเนินการปรับปรุงอัตราการจัดเฉพาะกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา และ

บรรจุให้ครบอัตรา  
 - จัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านก าลังพล เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังพลปฏิบัติ

หน้าท่ี และส่งผลถึงความต่อเนื่องในการด าเนินงานทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
2.  ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการฝึกศึกษาตาม

หลักสูตรจากหน่วยเหนือ รวมทั งขอรับการสนับสนุนวิทยากรท่ีมีความรู้เฉพาะทางและทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้   ท่ีเกี่ยวข้อง มาจัดการบรรยาย/ฝึกอบรมให้กับนักเรียนนายร้อย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้ทันต่อ
ความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีทางทหารในยุคปัจจุบันและความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

 
มาตรฐานด้านท่ี 4 การฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
 สถานบันมีการฝึกศึกษาวิชาทหาร และภาวะผู้น า การฝึกอบรม การปลูกฝังอุดมการณ์ และ
การจัดกิจกรรมท่ีเน้นการปฏิบัติและสร้างเสริมประสบการณ์จริง  มีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อให้นักเรียน
นายร้อยเป็นผู้เรียนมีจิตวิญญาณ ทักษะ และความรอบรู้ในการเป็นทหารอาชีพ มีความจงรักภักดี และ
สามารถสละเลือดเนื อและชีวิต เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ได้ มีภาวะผู้น าทางทหาร สามารถเผชิญ
กับภัยคุกคามรวมทั งความยากล าบากและอุปสรรคปัญหาต่างๆ มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยมี
อาจารย์ส่วนวิชาทหาร และกรมนักเรียนนายร้อย รักษาพระองค์ท่ีมีคุณภาพ และอุปกรณ์การฝึกท่ีทันสมัย 
ตลอดจนมีการระดมทรัพยากร ทั งด้านบุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี ยุทโธปกรณ์ และส่ิงอ านวย
ความสะดวก รวมทั งความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั งภายในและภายนอกกองทัพ  
 ตัวบ่งชี ้4.1 กระบวนการพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหาร 
 ค าอธิบาย 
 สถาบันมีการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าเป็นไปตามหลักสูตร เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้น า
ทางทหาร  ให้มีความเหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพมี
ความรู้ทั งภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติในศาสตร์ด้านวิทยาการทหาร รวมทั งมีการประเมินผลและน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
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 เกณฑ์การพิจารณา 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
  1.  มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าในหลักสูตร (1 คะแนน) 
  2.  มีหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าตามหลักสูตร              
(1 คะแนน) 
  3.  จ านวนหน่วยกิตรวม ของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต    
(0.5 คะแนน) 
  4.  จ านวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/ปี หรือมีระยะเวลาการฝึก
ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ช่ัวโมง ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  (0.5 คะแนน) 
  5.  มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน) 
  6.  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  ( 1 คะแนน ) 
 ผลการด าเนินงาน 
 1.  มีกิจกรรมการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าในหลักสูตร  

 สวท.รร.จปร. มีแผนงานโครงการและกิจกรรม ด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารตาม
หลักสูตร นนร.รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ. 2558  โดยมีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการฝึกศึกษาวิชา
ทหาร  ท่ีมีการปรับระยะเวลาในการศึกษาเป็น 5 ปี  สวท.รร.จปร. ได้ขออนุมัติจัดการเรียนการสอนมีเกรด
ครบทุกวิชาตามหลักสูตรและจัดการฝึกภาคสนามในปีการศึกษา 2559 (เอกสาร 4.1-1) 

2.  มีหน่วยงานรับผิดชอบและด าเนินการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าตามหลักสูตร 
 ในการด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหาร แผนกฝึกศึกษา กองบังคับการเตรียมการ 

สวท.รร.จปร. เป็นส่วนด าเนินการ โดยในภาคการศึกษาได้ออกตารางการศึกษาวิชาทหาร ทั งภาค
การศึกษาท่ี 1 และ 2 ให้ นขต.สวท.รร.จปร. ด าเนินการ มีการแต่งตั งคณะกรรมการก ากับมาตรฐาน
การศึกษา และออกค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการประจ าชั น นนร .ชั นปีท่ี 1–4 ในทุกภาคการศึกษา 
รับผิดชอบในแต่ละชั นปี  ก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดให้กองวิชารับผิดชอบการฝึก
ศึกษาในรายวิชาทหารตามหลักสูตรฯ ท่ีก าหนด (เอกสาร 4.1-2, 4.1-3) 

3.  จ านวนหน่วยกิตของการฝึกศึกษาวิชาชีพทหารและภาวะผู้น าไม่น้อยกว่า10 หน่วยกิต 
 ในปีการศึกษา 2559 สวท.รร.จปร.ด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการ

จัดการศึกษาหลักสูตรนนร.รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ. 2558 การศึกษาด้านวิชาทหารมีระยะเวลาการศึกษา 5 
ปี เพื่อให้มีเกรดครบทุกวิชา ก าหนดในภาคการศึกษามี 10 ภาคการศึกษา จ านวน 29 วิชา รวม 10 หน่วย
กิตมีจ านวน1,072 ชม. (เอกสาร 4.1-1,4.1-2) 

4.  จ านวนสัปดาห์ของการฝึกภาคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์/ปี หรือมีระยะเวลาการฝึก
ภาคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่า 1,400 ช่ัวโมง ส าหรับหลักสูตร 5 ปี  

 สวท.รร.จปร.ด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการจัดการศึกษาหลักสูตร 
รร.จปร.ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ด้านวิชาทหาร ในภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึก
ภาคสนามทั งสิ น 22วิชา ใช้เวลาในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชม.รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึก
ตามหลักสูตรรร.จปร.พ.ศ. 2558 ทั งสิ น 3,937 ชม. (เอกสาร 4.1-1,4.1-6) 

การฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 2559 ตั งแต่วันท่ี 14 ม.ค.60 ถึง 29 มี.ค.60 เป็นการ
จัดการฝึกภาคสนามเพื่อปรับเข้าหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 (หลักสูตร5 ปี)  

- นนร.ชั นปีท่ี 1 รุ่นท่ี 68 ท าการฝึกภาคสนาม 
 1. การฝึกการติดต่อส่ือสารเบื องต้น จ านวน 40 ช่ัวโมง  
 2. การฝึกป้อมสนามฯ วัตถุระเบิดและการท าลาย จ านวน 80 ช่ัวโมง  
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 3. การฝึกยิงอาวุธประจ ากาย จ านวน 120 ช่ัวโมง  
 4. การฝึกบุคคลท าการรบและยุทธวิธีขั นพื นฐาน จ านวน 160 ช่ัวโมง 
- นนร.ชั นปีท่ี 2 รุ่นท่ี 67 ท าการฝึกภาคสนาม  
 1. การฝึกยิงอาวุธประจ าหน่วยหลักยิงและตรวจการณ์ จ านวน 80 ช่ัวโมง  
 2. การฝึกยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่  จ านวน 120 ช่ัวโมง  
 3. การฝึกขับรถยนต์ทหาร จ านวน จ านวน 40 ช่ัวโมง 
 4. การฝึกการใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทหารม้า จ านวน 40 ช่ัวโมง  
 5.  การฝึกปืนใหญ่สนามและปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน จ านวน 120 ช่ัวโมง  
- นนร.ชั นปีท่ี 3 รุ่น 66 ท าการฝึกภาคสนาม 
 1. การฝึกยุทธวิธีทหารม้าระดับหมวด จ านวน 80 ช่ัวโมง  
 2. การฝึกยุทธวิธีทหารราบระดับหมวด จ านวน 120 ช่ัวโมง  
 3. การฝึกหลักสูตรส่งก าลังทางอากาศ 
- นนร.ชั นปีท่ี 4 รุ่น 65  
 1. ท าการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม 
5.  มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
 ในภาคการศึกษา สวท.รร.จปร.มีการประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีท าการเรียนการ

สอนหลังจบการเรียนการสอนมีการรายงานผลการศึกษาให้ รร.จปร.ทราบ (เอกสาร 4.1-4,4.1-5,4.1-6) 
ในการฝึกภาคสนามสวท.รร.จปร.มีการประเมินผลการศึกษาทุกรายวิชาท่ีท าฝึกภาคสนาม 

หลังจบการฝึกมีการสรุปผลการฝึกให้ รร.จปร. ทราบทุกครั ง (เอกสาร 4.1-6,) 
6.  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า   
 หลังจากเสร็จสิ นการฝึกศึกษาวิชาทหาร สวท.รร.จปร.มีการน าเสนอปัญหาข้อขัดข้องในปี

การฝึกท่ีผ่านมาเสนอต่อ รร.จปร. เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนการฝึกภาคสนามในปีต่อไป (เอกสาร 4.1-6,)  
   ผลการประเมินตนเอง 
   จากการปฏิบัติจริงมีครบทั ง 5 หัวข้ออย่างครบถ้วน  เทียบได้คะแนน 5  คะแนน 
 หลักฐานอ้างอิง 

4.1-1  - หลักสูตร รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ.2558 ด้านวิชาทหาร (หลักสูตร 5 ปี) 
4.1-2  - ขออนุมัติใช้ตารางการศึกษา นนร.ชั นปีท่ี 1-4 ภาคการการศึกษาท่ี 1 และ 2 ปี

การศึกษา 2560 
4.1-3  - ค าส่ังสวท.ฯแต่งตั งกรรมการประจ าชั น นนร.ชั นปท่ีี 1- 5 ประจ าปีการศึกษา 

2559และ 2560   
   - ค าส่ังสวท.ฯ แต่งตั งคณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการจัดการฝึกศึกษา 
   - ค าส่ังสวท.ฯ แต่งตั งคณะกรรมการจัดท ารายงานประเมินตนเอง 
   - ค าส่ังสวท.ฯ แต่งตั งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
4.1-4  - ปฏิทินการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 
   - ส่งผลสอบระว่างภาควิชาทหาร ภาคการศึกษาท่ี1 ปีการศึกษา 2559 
   - ขออนุมัติออกค าส่ังการฝึกวิชาทหารให้กับ นนร.ชั นปีท่ี 1- 5 ภาคการศึกษาท่ี1 ปี

การศึกษา 2560 
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4.1-5  - สรุปผลการศึกษา นนร.ชั นปีท่ี1-5 ภาค 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 
 - รายงานผลคะแนนสอบระหว่างภาค วิชาทหาร ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 

2559 
4.1-6  - ค าส่ัง รร.จปร. ท่ี 335/2559 เรื่อง การฝึกภาคสนามของ นนร.ชั นปีท่ี 1-4 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
 - ค าส่ัง สวท.รร.จปร. ท่ี 35/2559 เรื่อง การฝึกภาคสนามของ ประจ าปีการศึกษา 

2559 
  - ขออนุมัติออกค าส่ังฝึกภาคสนามของนนร.ประจ าปีการศึกษา 2559  
  - ตารางการฝึกภาคสนาม ประจ าปีการศึกษา 2559 
  - ค าส่ังแต่งตั ง ผบ.หน่วยฝึกประจ าวิชา การฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 2559 
 - แผนการเดินทางประสานงานการเตรียมการฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 

2559 
  - แผนการตรวจเย่ียม การฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 2559 
  - รายงานผลการฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 2559 
  - ปัญหาข้อขัดข้อง/ข้อเสนอแนะในการฝึกภาคสนาม 
  - ประเมินผลการฝึกภาคสนาม  

 ตัวบ่งชี้ 4.2 บุคลากรทางการฝึกศึกษาและอบรมทางด้านวิชาทางทหารและภาวะผู้น าที่มี
คุณภาพ 
 ค าอธิบาย 
 สถานศึกษามีอาจารย์ทางการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าท่ีมีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานทางทหาร โดยเคยเป็นผู้บังคับหน่วยทหาร หรือจบการศึกษาระดับชั นนายร้อยขึ นไป ผ่านการ
ฝึกอบรม ในหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน อันเป็นท่ียอมรับของกองทัพ  
 เกณฑ์การพิจารณา 
  หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
  1. ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหารระดับผู้บังคับกองร้อย /มี
การศึกษาระดับชั นนายร้อยขึ นไป  (2 คะแนน)  
 
 
 
 
 
 ( ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 ของจ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/
ภาวะผู้น าทั งหมด เท่ากับ 2 คะแนน ) 
 2. ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหาร/ภาวะผู้น าเฉพาะด้าน  (3 คะแนน) 
  
 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าท่ีมีประสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหาร 
ระดับผู้บังคับกองร้อย/มีการศึกษาระดับชั นนายร้อยขึ นไป 

จ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั งหมด 
 100 

 

 100 

จ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าท่ีผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตร 
วิชาชีพทหารเฉพาะด้าน 

จ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะผู้น าทั งหมด 
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         ( ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 ของจ านวนอาจารย์ทางด้านวิชาทหาร/ภาวะ
ผู้น าทั งหมด เท่ากับ 3 คะแนน ) 
 ผลการด าเนินงาน 
 1.  บุคลากรอาจารย์มีประสบการณ์เป็นผู้บังคับหน่วยทหาร ระดับผู้บังคับกองร้อย/มี
การศึกษาระดับชั นนายร้อยขึ นไป คิดเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 

บุคลากรท่ีบรรจุในต าแหน่ง อจ.สวท.รร.จปร. (พ.ต. –พ.ท.) และ อจ.หน.สวท.รร.จปร. 
(พ.อ.) ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรชั นนายร้อยของเหล่าสายวิทยาการทุกนายซึ่งหลักฐานเอกสารการแสดง
ท่ีมาจะอยู่ในสมุดประวัติรับราชการ (กสป.รร.จปร.)คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสาร 4.2-1) 
 2.  บุคลากรอาจารย์ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพทหาร/ภาวะผู้น าเฉพาะด้านร้อยละ 
100 

บุคลากรอาจารย์ ท่ีบรรจุในต าแหน่ง อจ .สวท.รร.จปร. (พ.ต. –พ.ท.) และ อจ.
หน.สวท.รร.จปร. (พ.อ.)  ส่วนใหญ่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพทหารเฉพาะด้าน เช่น หลักสูตรชั น
นายพัน, หลักสูตรส่งก าลังบ ารุงชั นสูงซึ่งหลักฐานเอกสารการแสดงท่ีมาจะอยู่ในสมุดประวัติรับราชการ 
(กสป.รร.จปร.)คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสาร 4.2-1) 
 ผลการประเมินตนเอง 
   สามารถปฏิบัติได้ทั ง 2 หัวข้อ  เทียบได้คะแนน 5  คะแนน 
 หลักฐานอ้างอิง 
  4.2-1  บัญชีสรุปข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาวิชาทหาร 
 ตัวบ่งชี ้4.3 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
 ค าอธิบาย 
 สถาบันมีแผนการฝึกวิชาทหารและภาวะผู้น า มีหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับดูแลการฝึกศึกษา
ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด  มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า รวมทั งมีการน าผลการ
ประเมินน ามาปรับปรุง พัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  ตลอดจนมีการประดิษฐ์คิดค้น  หรือ
สร้างสรรค์นวัตกรรม  เพื่อใช้สนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า   
 เกณฑ์การพิจารณา 
   หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
 1. มีแผนการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน)  
 2. มีการฝึกตามแผนท่ีก าหนด (1 คะแนน)  
 3. มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน)  
 4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า         
(1 คะแนน)  
   5. มีนวัตกรรมท่ีใช้สนับสนุนในการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า (1 คะแนน ) 
 ผลการด าเนินงาน 
 1.  มีแผนการฝึกวิชาทหารและภาวะผู้น า 

ในปีการศึกษา 2559 สวท.รร.จปร.มีการจัดท าแผนการฝึกวิชาทหารการด าเนินการโดย
เริ่มหลังจากท่ี รร.จปร. อนุมัติปฏิทินการศึกษาแล้ว  จะวางแผนจัดการศึกษาโดยจัดท าตารางการศึกษา
วิชาทหารทั ง 2 ภาค ในด้านการฝึกภาคสนามจะเริ่มจัดท าตารางการฝึกภาคสนามเสนอให้ท่ีประชุม



27 
 

สวท.รร.จปร.พิจารณาร่วม และเสนอขออนุมัติหลักการฯ ถึง รร.จปร. เพื่อติดต่อประสานงาน เสนอ
งบประมาณ และ สป.3 ถึง รร.จปร. ตามแผนท่ีก าหนด  
 สวท.รร.จปร.ด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารเป็นไปตามการจัดการศึกษาหลักสูตร 
นนร.รร.จปร.พ.ศ.2558 ดังนี  
           1. นนร.ชั นปีท่ี 1 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเบื องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้าชุด และเพิ่มเติม
ด้วยวิชาเหล่าทหาร 
           2. นนร.ชั นปีท่ี 2 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผบ.หมู่ และเพิ่มเติมด้วยความรู้ของทหาร
ปืนใหญ่  
          3. นนร.ชั นปีท่ี 3 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในระดับผู้บังคับหมวด และความรู้ในวิทยาการ
แขนงอื่น ๆ ท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั งการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ 
           4. นนร.ชั นปีท่ี 4 ฝึกและศึกษาวิชาทหารในเรื่องท่ีจ าเป็น และความรู้ในวิทยาการแขนงอื่น ๆ 
ท่ีจ าเป็นในการเป็นผู้น าหน่วย รวมทั งการฝึกหลักสูตรการรบแบบจู่โจม   
           5. นนร.ชั นปีท่ี 5 ฝึกและศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมในเรื่องท่ีจ าเป็นอื่น ๆ ในการรับราชการ  
การศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และการฝึกเพิ่มเติมพิเศษส าหรับผู้บังคับหน่วย  
   ระยะเวลาการศึกษา จ านวน 5 ปี (3,224 ช่ัวโมง)  
 1.  นนร.ชั นปีท่ี 1 (672 ช่ัวโมง) 
                 - ภาคการศึกษา จ านวน 192 ชม. ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม 480 ช่ัวโมง (12 
สัปดาห์) 
           2. นนร.ชั นปีท่ี 2 (592 ช่ัวโมง) 
                 - ภาคการศึกษา จ านวน 192  ชม. ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม  400 ช่ัวโมง (10 
สัปดาห์) 
           3.  นนร.ชั นปีท่ี 3 (592 ชม.) 
                  - ภาคการศึกษา จ านวน 192 ชม. ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม 400 ชม. (10 สัปดาห์) 
             4. นนร.ชั นปีท่ี 4 (1,225 ช่ัวโมง)  
              - ภาคการศึกษา จ านวน 160 ชม. ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม 1,065 ชม.(10 สัปดาห์) 
  5.  นนร.ชั นปีท่ี 5 (808 ชม.)  
    - ภาคการศึกษา จ านวน 336 ชม.ภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม 520 ช่ัวโมง(10 สัปดาห์) 
                  (เอกสาร 4.1-1, 4.1-2,4.3-1) 
 ในภาคการฝึก/การฝึกภาคสนาม มี 5 ภาคการฝึก มีการฝึกภาคสนามทั งสิ น 22วิชา ใช้เวลา
ในภาคการฝึกภาคสนาม 2,865 ชม.รวมภาคการศึกษาและภาคการฝึกตามหลักสูตรรร.จปร.พ.ศ. 2558 
ทั งสิ น 3,937 ชม. (เอกสาร 4.1-6) 
 การจัดการฝึกภาคสนาม สวท.รร.จปร. ประจ าปีการศึกษา 2559 ตั งแต่วันท่ี 14 ม.ค.59 ถึง 
29 มี.ค.60  ในหลักสูตร รร.จปร.ด้านวิชาทหาร พ.ศ.2558 (หลักสูตร5 ปี) ได้ด าเนินการติดต่อประสานงาน
กับเหล่าสายวิทยาการท่ีจะด าเนินการฝึกในแต่ละวิชาจัดท าความต้องการ งป.และ สป.3 ก าหนดตารางการ
ฝึก มีการจัดการฝึกตามตารางการฝึกท่ีก าหนด โดยหน่วยฝึกประจ าวิชาต่างๆท่ีรับผิดชอบการฝึ กจะ
รายงานการฝึกประจ าวันให้ กอ.ฝึกรร.จปร. ทราบ ผ่าน กอ.ฝึกสวท.รร.จปร. ทุกวัน (เอกสาร 4.3-3) 
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 3.  มีการประเมินผลการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
ตลอดห้วงเวลาท่ีท าการฝึกในวิชาต่างๆ จะมีการประเมินผลการฝึกสนาม โดย ครู/ผช.ครู  

หน่วยฝึกและ สวท.รร.จปร. มีการประเมินผลการฝึกทุกรายวิชาท่ีมีการท าการฝึกภาคสนามหลังจบการฝึก
มีการสรุปผลรายงานให้ รร.จปร. ทราบ (เอกสาร 4.1-6, 4.3-2, 4.3-3) 
 4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง และพัฒนาการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 

หลังจากจบภารกิจการฝึกภาคสนามแต่ละวิชาแล้ว สวท.รร.จปร. จะสรุปผลการฝึกเป็น
รายวิชาให้ รร.จปร. ทราบ  โดยมีปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะเพื่อส่ังการแก้ไข และสรุปผลการฝึก
ภาคสนามในภาพรวมเป็นรูปเล่มให้ รร.จปร. ได้รับทราบ/แก้ไขในการฝึกภาคสนามปีต่อไป (เอกสาร 4.1-
6, 4.3-2,4.3-3) 
 5.  มีนวัตกรรมท่ีใช้ในการสนับสนุนในการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า 
  สวท.รร.จปร. มีการน าเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Range 3000มาใช้ท าการฝึก
ประกอบการยิงปืนให้กับนนร.อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ นนร. มีทักษะและความช านาญในการใช้อาวุธประจ า
กายให้มีประสิทธิภาพมากขึ นตามล าดับ (เอกสาร4.3-4) 
 ผลการประเมินตนเอง 
   จากการปฏิบัติจริงมีครบทั ง 5 หัวข้ออย่างครบถ้วนทั งสองภาคการศึกษา  เทียบได้คะแนน 5  
คะแนน 
 หลักฐานอ้างอิง 

4.3-1 -  ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559 
4.3-2 - ค าส่ังการฝึกภาคสนาม รร.จปร.(หลักสูตร 5 ปี) 
  - ตารางการฝึกภาคสนาม ประจ าปี 2559 
  - ค าส่ังแต่งตั ง ผบ.หน่วยฝึกประจ าวิชา 
  - หนังสือขอความอนุเคราะห์เหล่าสายวิทยาการ 
  - หนังสือขออนุมัติเดินทางไปติดต่อประสานงาน 
4.3-3 -  รายงานประจ าวันและการประเมินผลการฝึก 
  - สรุปแถลงผลการฝึกภาคสนาม 
  - สรุปแถลงผลการฝึกภาคสนาม 
4.3-4 - การใช้อาคารเครื่องช่วยฝึกเทคโนโลยีสูง Range 3000 และการฝึกของนนร. 

 ตัวบ่งชี้ 4.4 ความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษาวิชาทหาร 
 ค าอธิบาย 
 สถาบันมีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า โดยมี
แผนการระดมทรัพยากร และมีการระดมทรัพยากรทั งในและนอกสถาบัน เป็นผลให้การด าเนินงานการฝึก
ศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ท่ีก าหนดในหลักสูตร และก่อให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพการฝึกศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น าอย่างต่อเนื่อง  
 เกณฑ์การพิจารณา 
   หลักฐานจากสถานศึกษา (5 คะแนน) 
   1. มีแผนการระดมทรัพยากร (2 คะแนน) 
   2. มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน (1 คะแนน) 
   3. มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน (1 คะแนน) 
   4. ทรัพยากรการฝึกศึกษาสามารถท าให้บรรลุตามวัตถุประสงค์การฝึกศึกษาได้ (1 คะแนน) 



29 
 

   ผลการด าเนินงาน 
1.  มีแผนการระดมทรัพยากรในการสนับสนุนการฝึกศึกษาวิชาทหาร 
 การด าเนินการของ สวท.รร.จปร. ในการจัดท าแผนระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึก

ศึกษาวิชาทหาร ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา รร.จปร. โดยจัดท าบัญชีรายละเอียดการใช้งบประมาณ      
(เอกสาร 4.4-1)  

2.  มีการระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึกจากภายในสถาบัน 
 การด าเนินการของ สวท.รร.จปร. ในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึกจากภายใน 

รร.จปร.ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา รร.จปร.  ตามตารางการศึกษาภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2และ
การฝึกภาคสนามบางรายวิชาท่ีมีการฝึกภายใน รร.จปร.(เอกสาร 4.4-1, 4.4.2, 4.4-3) 

3.  มีการระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึกจากภายนอกสถาบัน 
 การด าเนินการของ สวท.รร.จปร.ในการระดมทรัพยากรสนับสนุนการฝึกจากภายนอก 

รร.จปร ให้สอดคล้องกับปฏิทินการศึกษา ทั งภาคการศึกษาท่ี 1, 2 และการฝึกภาคสนาม จากภายนอก
สถาบัน เช่น หนังสือขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร . และ การมีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ถึงหน่วยเหล่าสายวิทยาการสนับสนุนการฝึกในเรื่อง ก าลังพล  ยุทโธปกรณ์  พื นท่ีการฝึก  และ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนด าเนินการฝึก (เอกสาร 4.4-1, 4.4-2, 4.4-3, 4.4-4,4.4-5) 

4.  ทรัพยากรการฝึกสามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์การฝึกได้ 
 สามารถพิจารณาได้จากผลการประเมินการฝึกศึกษาของ นนร.และรายงานผลการฝึกของ

แต่ละวิชาหลังจากจบการฝึกภาคสนาม (เอกสาร 4.4-6) 
 จากการประเมินผลทรัพยากรการฝึกได้มีการน าแผนงานมาปรับปรุงโดยมีการจัดท า

งบประมาณล่วงหน้า 2 ปี เพื่อให้ส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่างๆได้มีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้า (เอกสาร 4.4-7) 
 การฝึกอบรมการใช้เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) โดย กสสก.สวท.รร.จปร.
ด าเนินการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีของหน่วยต่างๆใน ทบ. ท่ีมีเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 
3000) และ สวท.รร.จปร.ได้จัดเจ้าหน้าท่ีของ สวท.รร.จปร.เข้าร่วมรับการอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการ
ใช้เครื่องมือ และน ามาใช้ในการฝึก นนร. ซึ่งจะท าการฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) เพื่อช่วยให้
นนร.มีความช านาญในการฝึกเล็ง และการยิงปืนได้ดีขึ น(เอกสาร 4.4-8) 
 ผลการประเมินตนเอง 
   จากการปฏิบัติจริงมีครบทั ง 5 หัวข้ออย่างครบถ้วนทั งสองภาคการศึกษา  เทียบได้คะแนน 5  
คะแนน 
 หลักฐานอ้างอิง 
  4.4-1 บัญชีรายละเอียดการใช้งบประมาณประจ าปี 2559 
  4.4-2 ค าส่ังการฝึกภาคสนาม รร.จปร. 
  4.4-3 หนังสือขอนุมัติใช้ตารางการศึกษาวิชาทหาร 
  4.4-4 หนังสือขอความอนุเคราะห์อาจารย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. 
  4.4-5 หนังสือขอความอนุเคราะห์เหล่าสายวิทยาการ 
  4.4-6 การประเมินการฝึก นนร. 
  4.4-7 งบประมาณล่วงหน้า 2 ปี 

 4.4-8 รายงานผลการอบรม การใช้เครื่องช่วยฝึกยิงด้วยแสงเลเซอร์(Range 3000) 
  



30 
 

   ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 คุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์  
  ค าอธิบาย 
 การก าหนดคุณลักษณะของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีพึงประสงค์ ตามข้อบังคับกระทรวง กลาโหม 
ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม พ .ศ.2556 ลง 1 
มีนาคม 56 ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข มีทักษะการส่ือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีทักษะขั นพื นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพ
ทหาร มีภาวะผู้น าทางทหาร การเป็นผู้น าหน่วยทหารขนาดเล็ก ในระดับผู้บังคับหมวด หรือผู้บังคับหน่วย
รักษาพยาบาล หรือหน่วยเสนารักษ์ขนาดเล็ก มีวินัย รู้บทบาทหน้าท่ีของการเป็นทหารอาชีพ รู้แบบธรรม
เนียมทหาร บุคลิกลักษณะการวางตนท่ีเหมาะสม ส านึกในหน้าท่ีรับผิดชอบของตน สามารถปฏิบัติการทาง
ทหาร ธ ารงเกียรติยศและศักด์ิศรีของทหาร อุทิศตนเพื่อชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความสมบูรณ์ทั ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ 
   เกณฑ์การพิจารณา 
  หลักฐานจากสถาบัน (5 คะแนน) 
 1. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับดี ขึ น
ไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 

 (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด เท่ากับ 1 
คะแนน) 
 2. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะผู้น า ทางทหารท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรม กล้าหาญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
มีความสามัคคี ในหมู่คณะ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยู่ในระดับดีขึ นไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด (1 คะแนน) 
 

 

 

 

            ( ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด เท่ากับ 1 
คะแนน) 

 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ 
ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อยู่ในระดับดีขึ นไป 

((>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะผู้น าทางทหารที่ดี มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม 
อยู่ในระดับดีขึ นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด 
 100 



31 
 

 3. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร เข้าใจ
บทบาทและหน้าท่ีของการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศอยู่ในระดับดีขึ นไป (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด (1 คะแนน) 
 
 
 
 

 (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด เท่ากับ 1 
คะแนน) 
 4. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อได้อยู่ในระดับดีขึ นไป (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด (0.5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
           (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด เท่ากับ 0.5 
คะแนน) 
 5. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม 
สามารถวิเคราะห์และประมวลผลความรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ นไป             
(> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด (0.5 คะแนน) 
 
 
 
 

 (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด เท่ากับ 0.5 
คะแนน) 
 6. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะในการส่ือสารทั งภาษาไทยและภาษา 
ต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ นไป (> 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด (0.5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพทหาร อยู่ในระดับดีขึ นไป 
(>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด 
 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน 
อยู่ในระดับดีขึ นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด 
 100 

 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถวิเคราะห์ 
 และประมวลผลความรู้ อยู่ในระดับดีขึ นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด 

 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะในการส่ือสารทั งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และ 
 สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีขึ นไป 

 (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด 
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 (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด เท่ากับ 0.5 
คะแนน) 
 7.  ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีบุคลิก 
ลักษณะและการวางตัวท่ีเหมาะสมอยู่ในระดับดีขึ นไป (> 3.51 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั งหมด (0.5 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด เท่ากับ 0.5
คะแนน) 
 ผลการด าเนินงาน 
 1. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ในระดับดีขึ น
ไป (>4.65 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด ได้ 80% คิดเป็นคะแนน 1  คะแนน  
(เอกสาร 4.5-1)      
             2. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะผู้น า ทางทหารท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรม กล้าหาญ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
มีความสามัคคี ในหมู่คณะ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยู่ในระดับดีขึ นไป (> 4.53 จากคะแนนเต็ม 5) 
ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด ได้ 80%  คิดเป็นคะแนน 1 คะแนน (เอกสาร 4.5-1)      
             3. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพทหาร เข้าใจ
บทบาทและหน้าท่ีของการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศอยู่ในระดับดีขึ นไป (> 4.64 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด ได้ 80% คิดเป็นคะแนน 1 คะแนน (เอกสาร 4.5-1)      
 4. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ในศาสตร์ของวิชาการและวิชาชีพของตน 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนในการปฏิบัติงานและการศึกษาต่อได้อยู่ในระดับดีขึ นไป (> 4.45 จาก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด ได้ 80% คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน (เอกสาร 4.5-1)      
      5. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่ม 
สามารถวิเคราะห์และประมวลผลความรู้ และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ นไป            
(> 4.50 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด ได้  80% คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน 
(เอกสาร 4.5-1)      
               6. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี ทักษะในการส่ือสารทั งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่ใน ระดับดีขึ นไป              
(> 4.46 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด ได้ 80%  คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน  
(เอกสาร 4.5-1)      
               7. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตท่ีดีมีบุคลิก 
ลักษณะและการวางตัวท่ีเหมาะสมอยู่ในระดับดีขึ นไป (> 4.61 จากคะแนนเต็ม 5) ต่อจ านวนผู้ส าเร็จการ 
ศึกษาทั งหมด ได้ 80% คิดเป็นคะแนน 0.5 คะแนน (เอกสาร 4.5-1)    
 

  

 100 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีสมรรถนะทางกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีบุคลิกลักษณะ และ 
 การวางตัวที่เหมาะสม อยู่ในระดับดีขึ นไป (>3.51 จากคะแนนเต็ม 5) 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั งหมด 
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ตารางทื่ 4.5   ผลการประเมินตนเองตัวบ่งชี  4.5 
 

ล าดับ ตัวบ่งชี้ 
ผลคะแนนประเมิน

ตนเอง 
เทียบคะแนน 

1 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีอุดมการณ์จงรักภักดีต่อ
สถาบัน ชาติศาสนา พระมหากษัตริย์  และยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

4.65 1 

2 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีคุณลักษณะผู้น า ทางทหาร
ท่ีดี มีวินัย มีคุณธรรมและจริยธรรม กล้าหาญ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร มี
ความสามัคคี ในหมู่คณะ และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อยู่ใน
ระดับดีขึ นไป  

4.53 1 

3 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพทหาร เข้าใจบทบาทและหน้าท่ีของการรักษาความมั่นคง
และการป้องกันประเทศอยู่ในระดับดีขึ นไป  

4.64 1 

4 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีความรู้ในศาสตร์ของ
วิชาการและวิชาชีพของตน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ของตนใน
การปฏิบัติงานและการศึกษาต่อได้อยู่ในระดับดีขึ นไป  

4.45 0.5 

5 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะการคิดอย่างเป็น
ระบบ มีความคิดริเริ่ม สามารถวิ เคราะห์และประมวลผลความรู้ 
และใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ นไป             

4.50 0.5 

6 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีทักษะในการส่ือสารทั ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีขึ นไป               

4.46 0.5 

7 ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีสมรรถนะทางกายและ
สุขภาพจิตท่ีดีมีบุคลิก ลักษณะและการวางตัวท่ีเหมาะสมอยู่ใน
ระดับดีขึ นไป  

4.55 0.5 

 

ตัวบ่งชี้ 

การด าเนินการ 
(เลือกตัวชี้วัดที่

ท า) 

คะแนน 
ประเมิน 
ตนเอง 

แปล 
ผล 

น้ า 
หนัก 

คะแนน 
X 

น้ าหนัก 

หน่วยที่เก็บ 
รักษา

ผลลัพธ์/ 
รับการ

สัมภาษณ์ 

ด าเนิน 
การ 

ไม่ได ้
ด าเนิ
นการ 

     

4.1 กระบวนการพัฒนาการฝึก 
ศึกษาวิชาทหารและภาวะผู้น า  

  5  5 25  

4.2 บุคลากรทางการฝึกศึกษาและ
อบรมทางด้านวิชาทางทหารฯ  

  5  5 25  
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ตัวบ่งชี้ 

การด าเนินการ 
(เลือกตัวชี้วัดที่

ท า) 

คะแนน 
ประเมิน 
ตนเอง 

แปล 
ผล 

น้ า 
หนัก 

คะแนน 
X 

น้ าหนัก 

หน่วยที่เก็บ 
รักษา

ผลลัพธ์/ 
รับการ

สัมภาษณ ์

ด าเนิน 
การ 

ไม่ได ้
ด าเนิ
นการ 

     

4.3 ประสิทธิผลของการฝึกศึกษา
วิชาทหารฯ  

  5  5 25  

4.4 ความพร้อมในการสนับสนุน
ทรัพยากรการฝึกศึกษา 

  5  5 25  

4.5 . คุณลักษณะของ ผู้ส า เร็ จ
การศึกษาท่ีพึงประสงค์  

  5  5 25  

ค่าเฉลี่ยรวม     25 =125/2
5=5 

 

 
 หลักฐานอ้างอิง 

4.5-1   - รายละเอียดผลการส ารวจความคิดเห็น ความพีงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา จปร.รุ่นท่ี 63 ประจ าปี 2558 

4.5-2    - แบบสอบถาม ความพึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา จปร.รุ่น
ท่ี 64 ประจ าปี 2559 

 ผลการพัฒนา 
           ผลงานท่ีเด่นชัดในการพัฒนาคุณภาพ นนร. 
 1. รร.จปร.ได้ปรับปรุงหลักสูตรจาก 4 ปี เป็น 5 ปี เพื่อให้ นนร. มีความรู้วิชาทหารสามารถ
เป็นผู้น าหน่วยทหารระดับหมวด ปฎิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั งมีความรู้พื นฐานของเหล่าท่ี
เลือกรับราชการอย่างกว้างๆ ท่ีจ าเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื นฐานในการศึกษาต่อเพิ่มเติม
จากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ 
 2. ตามหลักสูตร รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ.2558  (หลักสูตร 5 ปี ) ส่วนวิชาทหารได้ปรับปรุง
วิธีการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร  โดยให้มีการฝึกปฎิบัติเพิ่มมากขึ นและแยกกลุ่มการสอนเป็นกลุ่มย่อย  
เพื่อให้สามารถตรวจสอบการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นรายบุคคลได้อย่างชัดเจน รวมทั งมีการฝึก/ทดสอบวิชา
ทางหารและการสอบประมวลความรู้ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
 1. ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตร 
  -   จากการปรับปรุงหลักสูตร นนร.จาก 4 ปี เป็น 5 ปี ท าให้การด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ตามหลักสูตรมีเพิ่มขึ น รวมทั งต้องด าเนินกิจกรรมจากหน่วยเหนือเพิ่มเติม ท าให้บุคลากร  ทั งอาจารย์ และ
ครูฝึกไม่เพียงพอ  ทั งนี ท่ีผ่านมาการบรรจุบุคลากรดังกล่าว ยังไม่ครบตามอัตราการจัดอยู่แล้ว 
             2. ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
             - จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีความก้าวหน้าไปมาก  โดยเฉพาะอาวุธ
ยุทโธปกรณ์สมัยใหม่  และเครื่องช่วยฝึกต่างๆ  หาก สวท.รร.จปร.ได้รับเพิ่มเติมให้ทันสมัยจะช่วยส่งเสริม
ให้การพัฒนาองค์ความรู้ได้สอดคล้องกับหลักสูตรมากขึ น 
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 แนวทางการพัฒนา 
 1. ด้านบุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตร 
            1.1 ด าเนินการปรับปรุงอัตราการจัดเฉพาะกิจใหม่  ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
และบรรจุให้ครบตามอัตรา  
   1.2 จัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านก าลังพล  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังพลใน
การปฎิบัติหน้าท่ี  และส่งผลถึงความต่อเนื่องในการด าเนินงานทั งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
       2. ด้านทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 
    -  ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้   ท่ีมีความจ าเป็นต่อการฝึกศึกษา
ตามหลักสูตรจากหน่วยเหนือ  รวมทั งขอรับการสนับสนุนวิทยากรท่ีมีความรู้เฉพาะทาง และทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง มาจัดการบรรยาย/ฝึกอบรม ให้กับ นนร.  เพื่อเพิ่มพูนความรู้  ให้ทันต่อ
ความเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีทางทหารในยุคปัจจุบันและความก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 
 
มาตรฐานด้านท่ี 5 การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา 
 สวท.รร.จปร. มีคณะกรรมการสภาสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบันด าเนินงานตามบทบาท
หน้าท่ีซึ่งก าหนดไว้ในข้อบังคับ/ระเบียบ/ค าส่ัง/พระราชบัญญัติของสถานศึกษา ภายใต้บริบทของเหล่าทัพ 
โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยยึด
หลัก  ธรรมาภิบาล ผู้บริหารสถานศึกษาด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดโดยสภาสถาบัน/คณะกรรมการ
บริหารสถาบันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั งในระยะสั นและระยะยาวตามหลักธรรมาภิบาล มี
ระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล ในการบริหารงานต้องก าหนดผลการบริหารความเส่ียงจาก
กระบวนการการประเมินสถานการณ์ จัดล าดับความส าคัญ จัดการควบคุม ติดตามเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
แก้ไขความเส่ียงส่งผลให้ลดสาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน ช่ือเสียง และสังคม 
ผู้บริหารสถาบันจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรประจ าสายสนับสนุนวิชาการ/ธุรการให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทั งในและต่างประเทศ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การด าเนินงานของ คณะกรรมการบริหารการศึกษา ส่วนวิชาทหารฯ 
 ค าอธิบาย    
 คณะกรรมการบริหารการศึกษาวิชาทหารฯ มีผลการด าเนินงานตามบทบาทหน้าท่ีซึ่งก าหนด
ไว้ในค าส่ัง โดยมุ่งเน้นการก าหนดนโยบาย ก ากับ ติดตามและสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 เกณฑ์การประเมิน 

1.  หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
 1.1 มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ผู้เรียน 

เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีทันสมัยและปฏิบัติได้  
 1.2 มีผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
 1.3 มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี โดยเน้นการก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารในการ

ปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด  
 1.4 มีการบริหารจัดการประชุมท่ีดี เช่น มีการก าหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 2 ครั ง/ปี 

จัดส่งประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า ก ากับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวน
ครั งท่ีจัดประชุมทั งปี  

 1.5 มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติ 5 ข้อเท่ากับ 2 คะแนน 
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การด าเนินงาน 
1.1  มีการก าหนดนโยบาย แนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ผู้เรียน 

เอกลักษณ์สถานศึกษา และมีผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีทันสมัยและปฏิบัติได้ 
 - ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหารได้ประกาศนโยบาย ตามเอกสาร (1) 
1.2 มีผลการพิ จ ารณา ให้ ค ว าม เห็ น ชอบห ลัก สูตร ท่ี สอดคล้อ งกับมาตรฐาน ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการ/หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  
 - ผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติหลักสูตร โดย เจ้ากรม ยุทธศึกษาทหารบก รับค าส่ัง 

ตามเอกสาร( 2 ) 
1.3   มีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี โดยเน้นการก ากับติดตาม และสนับสนุนผู้บริหารในการ

ปฏิบัติงานตามแผนท่ีก าหนด 
  - ระเบียบปฏิบัติประจ าของหน่วยก าหนดให้มีการประชุมผู้บริหารทุกวันพฤหัสของ

สัปดาห์ ตามเอกสาร( 3 ) 
1.4 มีการบริหารจัดการประชุมท่ีดี เช่น มีการก าหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่า 2 ครั ง/ปี จัดส่ง

ประเด็นการพิจารณาล่วงหน้า ก ากับให้กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนครั งท่ี
จัดประชุมทั งป ี 

 - ก าหนดให้มีการประชุมรับมอบนโยบายประจ าเดือน ตามเอกสาร ( 4 ) 
1.5  มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 
 - มีการจัดท าประมวลความรู้เป็นประจ าทุกปี ตามเอกสาร( 5 ) 
ผลการประเมินตนเอง 

 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

การ
ด าเนินงาน 

     ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 2i 

 

ผลการด าเนินงาน (D1) =  2          
2.  หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

   ส่วนวิชาทหารฯ น าเสนอหลักฐาน ในประเด็นต่อไปนี   
2.1 มีการเสนอรายงานประจ าปี/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้น

สังกัด (1 คะแนน) 
2.2 มีคะแนนผลการประเมินรายปีโดยหน่วยงานต้นสังกัด (1 คะแนน) 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากับ 1 คะแนน 
2.3 สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติต่างๆ ท่ีเกิดจากการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (1 คะแนน) โดยพิจารณาเพิ่มเติมจาก 
  1) ผลการสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
  2) ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด    
   3) ผลการสัมภาษณ์ครู/อาจารย์ จ านวน 3 – 4 คน 

  เ ง่ือนไข : คะแนนท่ีได้ในตัวบ่ง ชี นี จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่า  มีการออกใบ
ประกาศนียบัตรการส าเร็จการศึกษาให้กับผู้ท่ีไม่มีคุณสมบัติ 
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 การด าเนินงาน 
2.1 มีการเสนอรายงานประจ าปี/รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ต่อหน่วยงานต้นสังกัด  
 -  มี ตามเอกสาร 5.1-6 
2.2 มีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฯ ประจ าปีการศึกษา 2558 โดย

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.จปร. หน้า 27 สรุปผลการประเมินตนเองคะแนน
เต็ม 5 ได้คะแนน 4.2   

 -  มี ตามเอกสาร 5.1-6 
2.3 สถานศึกษาน าเสนอหลักฐานซึ่งแสดงถึงผลการพัฒนาในมิติต่างๆ ท่ีเกิดจากการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยพิจารณาเพิ่มเติมจาก 
  1) ผลการสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการสถาบัน/คณะกรรมการบริหารสถาบัน 
  -  มี ตามคณะกรรมการก าหนด 
  2) ผลการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด   
  -  มี ตามคณะกรรมการก าหนด 
   3) ผลการสัมภาษณ์ครู/อาจารย์ จ านวน 3 – 4 คน 
  -  มี ตามคณะกรรมการก าหนด 
ผลการประเมินตนเอง 

 

ข้อ 2.1  
(1 คะแนน) 

ข้อ 2.2  
(1 คะแนน) 

ข้อ 2.3  
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

   ปฏิบัติได้ ..3... ข้อ 
1 คะแนน 4.84 1 คะแนน 2.84 

 

ผลการด าเนินงาน (D2)  =   C 
 คะแนนประเมินตนเอง (E5.1) 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 2 2 

D5.1  =  ∑Di 2 3 2.84 
คะแนนประเมินตนเอง  4.84 

 

หลักฐานอ้างอิง 
5.1-1 "นโยบายผู้อ านวยการ สวท.ฯ"  
5.1-2 หนังสือ กยข.รร.จปร. ท่ี กห 0460.1.3/1936 ลง 12 พ.ค.58  
5.1-3 รปจ.หน่วย ก าหนดวันประชุมและรวมพล   
5.1-4 วาระการประชุมประจ าเดือน,บันทึกการประชุม 
5.1.5 แบ่งมอบงาน การจัดการความรู้ (KM) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ค าอธิบาย    
 ผู้บริหารส่วนวิชาทหารฯ มีผลการด าเนินงานตามนโยบายท่ีก าหนดโดย คณะกรรมการ
บริหารการศึกษาวิชาทหารฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั งในระยะสั นและระยะยาวตาม
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หลักธรรมาภิบาล มีระบบตรวจสอบการท างานตามภารกิจ ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง 
 เกณฑ์การประเมิน 
 1.  หลักฐานจากสถานศึกษา (4 คะแนน) 
   1.1 มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ของผู้อ านวยการ ส่วนวิชาทหารฯ 
โดยการประเมินตนเอง (1 คะแนน) 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็มของผลประเมินผู้บริหารสถานศึกษา 
เท่ากับ 1 คะแนน 
   1.2  มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บังคับหน่วยขึ นตรงทุก
หน่วย โดยผู้อ านวยการ ส่วนวิชาทหารฯ (1 คะแนน) 
      ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดคะแนนเต็ม เท่ากับ 1 คะแนน 
   1.3  มีรายงานงบการเงินเสนอหน่วยงานต้นสังกัด (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 
1.1  มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ของผู้อ านวยการ ส่วนวิชาทหารฯ 

โดยการประเมินตนเอง  
 -  มีการประเมินผู้บริหาร ตามเอกสาร 5.2-1 
1.2  มีคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บังคับหน่วยขึ นตรงทุก

หน่วย โดยผู้อ านวยการ ส่วนวิชาทหารฯ  
 - ผู้อ านวยการส่วนวิชาทหารประเมิน ผบ.นขต.ตามเอกสาร 5.2-2 
1.3  มีรายงานงบการเงินเสนอหน่วยงานต้นสังกัด  
 - ได้รายงานผลการใช้งบประมาณตามหลักสูตรฯ ถึง รร.จปร. ตามเอกสาร 5.2-3 
1.4 มีจ านวนอาจารย์ต่อนักเรียนนายร้อยตามเกณฑ์ในทุกหลักสูตร ได้มีการบรรจุอาจารย์

และเชิญอาจารย์ผู้เช่ียวชาญ ท าการสอนหลักสูตร นนร. ครบตามท่ีกองทัพบกก าหนด 
 ผลการประเมินตนเอง 

 

ข้อ 1.1  
(1 คะแนน) 

ข้อ 1.2  
(1 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
 (1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

0.85 0.833  ปฏิบัติได้  3  ข้อ 
 
 

 
1 คะแนน 3.683 

 

ผลการด าเนินงาน (D1)  =   C 
2. หลักฐานเชิงประจักษ์ (1 คะแนน) 

  มีผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา (1 คะแนน) 
 เง่ือนไข : คะแนนในตัวบ่งชี นี จะลดลง 1 คะแนนหากพบว่ามีการจัดการศึกษานอกท่ีตั ง โดย
ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และไม่ผ่านการอนุมัติหรือรับทราบจากต้นสังกัด 
 การด าเนินงาน 
   ส่วนวิชาทหารด าเนินการฝึก,ศึกษาให้กับ นนร.ได้ตรงตามท่ีกองทัพบกก าหนด 
  

a1 = 85 
100 

554 
665 

a2 = 
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 ผลการด าเนินงาน (D2) 
 

ข้อ 2 (1 คะแนน) ผลการด าเนินงาน 
 

1 1 
 คะแนนประเมินตนเอง (E5.2) 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 4 3.683 

4.683 
2 1 1 

คะแนนประเมินตนเอง (E5.2) 4.683 
 

หลักฐานอ้างอิง 
5.2-1 ผลประเมิน ผอ.สวท.ฯ 
5.2-2 ผลประเมิน นขต.รร.จปร. 
5.2-3 ผลการใช้งบประมาณหลักสูตรประจ าปี   

 สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 5 
 
 

ตัวบ่งชี้ 

การด าเนินการ  
(เลือกตัวบ่งชี้ที่ท า) คะแนนประเมิน

ตนเอง 
แปลผล น้ าหนัก 

คะแนน  
น้ าหนัก ด าเนินการ ไม่ได้

ด าเนินการ 
5.1   4.840  5 24.2 
5.2   4.683  5 18.415 
5.3   -  - - 
5.4   -  - - 

คะแนนประเมินตนเอง 4.7615 
 
 

 ผลการด าเนินงาน = 4.7615 
 จุดแข็ง 

- ก าลังพลในหน่วยมีวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะของทหารที่ดี และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ นนร. 
 จุดที่ควรพัฒนา 

- การประเมินควรให้ตรงกับการบังคับบัญชาและสายงานทางทหาร 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
- การประเมินผู้บังคับบัญชาควรประเมินในระดับสูงขึ นไป 

 
มาตรฐานด้านท่ี 6 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 
 สวท.รร.จปร. สนับสนุนให้อาจารย์ได้น าความรู้และประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญไป
บริการแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อสร้างชุมชน/สังคม/กองทัพ ให้เกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ 
นอกจากนี อาจารย์จะได้น าความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/สังคม/
กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะต่างๆ ได้ 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 
 ค าอธิบาย    
 สวท.รร.จปร. สนับสนุนให้ครู/อาจารย์ น าความรู้และประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญไป
บริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีขึ น สามารถพึ่งพาตนเองได้  
 เกณฑ์การประเมิน 
  1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
   1.1  มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อ
ชุมชน/สังคม/กองทัพ 
   1.2  มีการก าหนดตัวชี วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
   1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
   1.4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
   1.5  มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถาบัน ได้คะแนนผลประเมิน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก 100 คะแนน 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

การด าเนินงาน 
 1.1  มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อชุมชน/

สังคม/กองทัพ 
    สวท.รร.จปร. ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 

2558 โดยสวท.รร.จปร ได้จัดท าแผนงานการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อก าหนดโครงการและกิจกรรม
การบริการวิชาการ  สวท.รร.จปร ปี 2559   ( 6.1-1) ซึ่งมีการแต่งตั งคณะกรรมการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ  สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา  2559(6.1-2 ) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก  นขต. สวท.รร.จปร.  โดย
พิจารณาให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและได้ก าหนดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ จ านวน  
2  โครงการ ดังนี  

1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก  (6.1- 3 ) 
2. โครงการฝึกเสริมสร้างลักษณะผู้น าและความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่หน่วยงาน

ภายนอก  (6.1-4 ) 
1.2  มีการก าหนดตัวชี วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  

 ปีการศึกษา 2559 สวท.รร.จปร.ก าหนดตัวชี วัดและค่าเป้าหมายในแผนงาน และ
โครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยก าหนดเป้าหมายใน แผนงาน
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพส่วนวิชาทหาร  ปีการศึกษา 2559 (6.1-1 ) 

1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
 สวท.รร.จปร. มีแผนการด าเนินการบริการวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตั งแต่         

ปีการศึกษา2557-2559    และวางแผนการด าเนินอย่างต่อเนื่องตามแผนเพื่อให้เกิดการด าเนินงานตาม
แผนงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพของส่วนวิชาทหาร  รร.จปร.  อย่างเป็นรูปธรรม ( 6.1-5) และมี
การพัฒนาโดยได้สรุปผลการด าเนินการโครงการต่าง ๆ  ตามวงจรคุณภาพ  (PDCA)   รวมทั งปัญหา
ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะของโครงการ ( เอกสาร 6.1-6 )  
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1.4  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง   
 สวท.รร.จปร.ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้ผู้น าและสมาชิกของหน่วยงานนั นๆ 

เข้ามามีส่วนร่วมและมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินโครงการ  ( 
6.1- 1 ) แต่ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันด าเนินงานจาก คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน  ดัง
ปรากฎตามรายช่ือผู้ร่วมโครงการแต่ละโครงการ  ( 6.1-3 ,6.1-4 ) 

1.5  มีผลประเมินความพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/สถาบัน ได้คะแนนผลประเมินไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 จาก 100 คะแนน 

 สวท.รร.จปร.ได้ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพ ในทุกโครงการ/กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการ โดยประเมินผลความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้คะแนน
ผลการประเมิน ดังนี  

 1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก ผลการประเมิน 4.51 
(90.15 % )   (6.1- 6 )  

 2. โครงการฝึกเสริมสร้างลักษณะผู้น าและความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่หน่วยงาน
ภายนอก   (6.1- 6 ) 
 ผลการประเมินตนเอง 
 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

การ
ด าเนินงาน 

     ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 2 คะแนน 

 

   ผลการด าเนินงาน  =  2           
   2.  หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

   ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความส าเร็จท่ีสุด อย่างน้อย 1 โครงการ ใน
ประเด็นต่อไปนี  
 2.1  มีความต่อเนื่อง ในการด าเนินการตั งแต่ 3 ปี (1 คะแนน) 
 2.2  มีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเองด าเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณของสถาบัน (1 คะแนน) 
 2.3  ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ (1 คะแนน) 
 หมายเหตุ : อาจเป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี ท่ี 6.2 หรือไม่ก็ได้ 

การด าเนินงาน 
2.1  มีความต่อเนื่อง ในการด าเนินการตั งแต่ 3 ปี (1 คะแนน) 
 การด าเนินโครงการอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก ได้รับผิดชอบด าเนิน

โครงการดังกล่าวเพื่อบริการทางวิชาการและวิชาชีพให้แก่  นรพ.วพบ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาความรู้ความสามารถและได้แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพกับชุม ชน  
สังคมและหน่วยงานภายนอก อย่างแท้จริง  โดยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตั งแต่ ปีการศึกษา 2555  
เป็นต้นมา (6.1-8 ) 

2.2  มีความยั่งยืน พึ่งพาตัวเองด าเนินการได้โดยไม่ใช้งบประมาณของสถาบัน  
  โครงการอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก ได้มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

และส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายสามารถพึ่งพาตัวเองได้ด้วยตนเอง โดยการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์โดย
ไม่ได้ใช้งบประมาณของ รร.จปร.  (6.1-8 ) 
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2.3  ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง จากชุมชน/สังคม/กองทัพ  
  โครงการอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอกได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 
และชุมชน/สังคม/กองทัพ  ได้ให้ความไว้วางใจในการเข้าร่วมโครงการบริการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยดูได้
จากผลการประเมินความพึงพอใจท่ีได้รับ  90 %(6.1-6 )และ (6.1-7 )ซึ่งถือว่าได้รับการยอมรับจากชุมชน 
/สังคมและหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ข้อ 2.1  
(1 คะแนน) 

ข้อ 2.2  
(1 คะแนน) 

ข้อ 2.3  
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

   ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 
1 คะแนน 1 คะแนน 1 คะแนน 3 

 

ผลการด าเนินงาน   =   3 
 คะแนนประเมินตนเอง 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 2 2 

5 
2 3 3 

คะแนนประเมินตนเอง  5 
 
 

หลักฐานอ้างอิง 
6.1-1  แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพของ สวท.รร.จปร. 
6.1-2  ค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการบริการวิชาการและวิชาชีพ สวท.รร.จปร. 
6.1-3  โครงการอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก 
6.1-4  โครงการฝึกการเสริมสร้างลักษณะผู้น า และ ความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่หน่วยงาน 

ภายนอก  
6.1-5  หลักฐานการให้บริการ การฝึกสนามผู้น า การไต่หน้าผาจ าลอง/จริง การเดินป่า

พิชิต เขาชะโงกการกระโดดหอสูง 34 ฟุต และการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีและ
เครื่องช่วยฝึก  

6.1-6  ตารางสรุปผลกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ( สรุปผลประเมินการ
เตรียมและการฝึกสอนของครูฝึก/ (ช่วยครูฝึก )  

6.1-7  รายงานผลการให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพ   
6.1-8  รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก      

( นรพ.วพบ.)  
 ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การบริการวิชาการ/วิชาชีพที่ส่งผลต่อส่วนวิชาทหาร 
 ค าอธิบาย    

 สวท.รร.จปร. มีการน าความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการ/วิชาชีพจากการพัฒนาชุมชน/
สังคม/กองทัพ มาพัฒนาการเรียนการสอนและต่อยอดเป็นผลงานวิชาการลักษณะ ต่าง ๆ เช่น งานวิจัย 
ต ารา รายวิชาและ/หรือหลักสูตร 
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 เกณฑ์การประเมิน 
 1. หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
 1.1  มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

  1.2  มีการก าหนดตัวชี วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
  1.4  การมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร 

      1.5  มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็น
ผลงานลักษณะต่างๆ 
   เกณฑ์การให้คะแนน 
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

 การด าเนินงาน 
1.1  มีเหตุผลในการก าหนดแผนงานการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
  สวท.รร.จปร.ได้มีการทบทวนผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการ ปีการศึกษา 

2558 เพื่อก าหนดโครงการและกิจกรรมการบริการวิชาการและวิชชีพ สวท.รร.จปร. ประจ าปี 2559        
( 6.2-1 ) โดยค านึงถึงการน าความรู้และประสบการณ์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยโครงการขออนุมัติ
เพื่อให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ดังนี  

  1. โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก  (6.2-2 ) 
  2. โครงการฝึกเสริมสร้างลักษณะผู้น าและความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่หน่วยงาน

ภายนอก   (6.2-3 ) 
1.2  มีการก าหนดตัวชี วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
  ปีการศึกษา 2559 สวท.รร.จปร. ก าหนดตัวชี วัดและค่าเป้าหมายในแผนงาน และ

โครงการ/กิจกรรม ระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยระบุในเป้าหมายของแผนงาน
การบริการทางวิชาการและวิชาชีพ สวท.รร.จปร.ปี 2559 (6.2- 1) 

1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
 เพื่อให้เกิดการด าเนินงานตามแผนงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพของส่วนวิชาทหาร  

รร.จปร. อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  จึงได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน (6.2-4) 

1.4  การมีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร  
 การด าเนินงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพ กองวิชาได้ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลัก

ในการด าเนินโครงการ แต่ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมให้มีการร่วมมือกันด าเนินงานจาก คณาจารย์ และฝ่าย
สนับสนุน รวมทั งนักเรียนนายร้อย ดังปรากฎตามรายช่ือผู้ร่วมโครงการแต่ละโครงการ (6.2-2, 6.2-3 ) 

1.5  มีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารค าสอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็น
ผลงานลักษณะต่างๆ 

  ในการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ เมื่อผู้รับผิดชอบหลักด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
จะต้องมีการรายงานผลการให้บริการทางวิชาการ /วิชาชีพ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับจากการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีโครงการ/กิจกรรมท่ีสามารถน ามาพัฒนาการเรียนการสอน/เอกสารค า
สอน/รายวิชา/ต ารา และ/หรือต่อยอดเป็นผลงานลักษณะต่างๆ ดังนี  
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1. โครงการวิจัย  เรื่องการศึกษาและออกแบบเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิต ส าหรับฝึก 
นนร. รร.จปร. (6.2- 5 ) 

2.  มคอ.3/แผนการสอนวิชาสุขศาสตร์ทหารFT1101    
3.  มคอ.3/แผนการสอนวิชาการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 

 ผลการประเมินตนเอง 
 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

การ
ด าเนินงาน 

     ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 2 คะแนน 

 
 ผลการด าเนินงาน  =  2           

2.  หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
  ผู้ประเมินตรวจหลักฐานโครงการท่ีประสบความส าเร็จท่ีสุดอย่างน้อย 1 โครงการ ใน

ประเด็นต่อไปนี  
 2.1  มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ (1.5 คะแนน) 
 2.2  มีการเผยแพร่และขยายผลในสถาบันอื่น อย่างน้อย 1 แห่ง (1.5 คะแนน) 
หมายเหตุ : อาจเป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี ท่ี 6.1 หรือไม่ก็ได้ 
การด าเนินงาน 
2.1  มีผลการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริการวิชาการ/วิชาชีพ  
 -  ในปีการศึกษา 2559    ส่วนวิชาทหาร  รร.จปร.ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความส าเร็จ

ของการด าเนินโครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก ซึ่งปรากฏว่าปัจจัยแห่งความส าเร็จ
ของโครงการ คือ   

 1. ผลการประเมินการเตรียมการและการฝึกสอนของครูฝึก (6.2-8)    
 2. ผลการฝึกศึกษาวิชาทหาร (6.2- 9 )           
2.2  มีการเผยแพร่และขยายผลในสถาบันอื่น อย่างน้อย 1 แห่ง  
 สวท.รร.จปร. ยังไม่ได้มีการเผยแพร่โครงการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพเพื่อเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานการบริการทางวิชาการวิชาชีพแก่สถาบันอื่น ซึ่งเป็นโอกาสพัฒนาท่ีจะ
ด าเนินการต่อไป  โดยเฉพาะ โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาและออกแบบเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิต ส าหรับ
ฝึก นนร. รร.จปร.  ซึ่งต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับมาตรฐานซึ่งก าลังด าเนินการพัฒนาต่อไป 
 ผลการประเมินตนเอง 
 

ข้อ 2.1  
(1.5 คะแนน) 

ข้อ 2.2  
(1.5 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

  ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 
1.5 คะแนน  0 คะแนน 1.5 คะแนน 

 

 ผลการด าเนินงาน  =   1.5 
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 คะแนนประเมินตนเอง  
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 2 2 

3.5 
2 3 1.5 

คะแนนประเมินตนเอง  3.5 
 

หลักฐานอ้างอิง 
6.2-1  แผนงานการบริการทางวิชาการและวิชาชีพของ สวท.รร.จปร.ปี2559 
6.2-2   โครงการฝึกอบรมวิชาชีพทหารใหแ้ก่หน่วยงานภายนอก 
6.2-3  โครงการฝึกเสริมสร้างลักษณะผู้น าและความรู้ด้านวิชาทหารให้แก่หน่วยงานภายนอก 
6.2-4   ภาพกิจกรรม 
6.2-5  โครงการวิจัย  เรื่องการศึกษาและออกแบบเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิต ส าหรับฝึก 

นนร. รร.จปร. 
6.2-6  มคอ.3/แผนการสอนวิชาสุขศาสตร์ทหารFT1101    
6.2-7  มคอ.3/แผนการสอนวิชาการป้องกันเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 
6.2-8  ผลการประเมินโครงการการเตรียมการและการฝึกสอนของครูฝึก   
6.2-9  รายงานผลการฝึกศึกษาวิชาทหาร 

 สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านที่ 6 
 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนเต็มก่อน 

ถ่วงน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน  

คะแนนเต็มหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

คะแนนประเมินตนเอง  

6.1 5 5 5 5 
6.2 5 3.5 5 3.5 

คะแนนเฉลี่ยด้านความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 4.25 
 

 ผลการด าเนินงาน =  4.25 
 จุดแข็ง 

1. สวท.รร.จปร. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามรถ ประสบการณ์ช านาญ ในวิชาการทาง
วิชาทหาร 

2. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพของส่วนวิชาทหาร ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. สวท.รร.จปร.ยังขาดการพัฒนาต่อยอดผลงานในโครงการวิจัยหรือผลงานต่าง ๆ  
2. โครงการวิจัยพัฒนาต่าง ๆยังไม่ถูกเผยแพร่และขยายผลในสถาบันอื่น ๆ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1. ควรมีการพัฒนาการเรียนการสอนเอกสารค าสอนรายวิชาต ารา  ต่อยอดเป็นผลงานใน

ลักษณะต่างๆให้มากขึ น 
2. ควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของฝ่ายสนับสนุนและ นนร. มากขึ น 
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มาตรฐานด้านท่ี 7 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
           สวท.รร.จปร. มีแผนการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหารมีการจัดสรรงบประมาณทั งภายในและภายนอกสถาบันเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานตามแผนงานท่ี
ก าหนด มีการจัดพื นท่ี เพื่อด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั งส่งเสริมให้บุคลากรและผู้เรียนในสถาบันมี
ส่วนร่วมในการด าเนินการ นอกจากนี สถานศึกษายังจัดให้มีโครงการ เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน มี
หน่วยงานบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงานตามโครงการท่ีก าหนด โดยบุคลาการและผู้เรียนของสถาบันมี
ส่วนร่วมมีการประเมินความพึงพอใจ เพื่อใช้ปรับปรุงโครงการตามสภาพสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้
เห็นได้จากอาคาร สถานท่ี และสภาพแวดล้อม สะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ และ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทาง
ทหาร 
 ค าอธิบาย 
             สวท.รร.จปร. มีแผนงานส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทางทหาร มีการจัดสรรงบประมาณจากภายในและ/หรือได้รับงบประมาณจากภายนอกสถาบัน ส าหรับ
การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ 
ดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด มีการจัดพื นท่ี เพื่อการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั ง
ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษา และบุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
 วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 

 สวท.รร.จปร.  ได้จัดท าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานในการการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร สวท.รร.จปร. ประจ าปี 2559 จ านวน 9 
โครงการ  ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 
 

ตารางที่ 7.1-1 แผนงาน การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร
สวท.รร.จปร. ประจ าปี 2559 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย สวท.รร.จปร. 
2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร สวท.รร.จปร. 
3 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม   สวท.รร.จปร. 
4 โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานวุงศ์และปลุกฝัง

เสริมสร้างอุดมการณ์ทางทหาร   
สวท.รร.จปร. 

5 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ไทย สวท.รร.จปร. 
 

 100 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั งหมด 
ของมาตรฐาน 7 

ผลร้อยละ = 
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1.  หลักฐานจาก สวท.รร.จปร.  
                  1.1-1 -  มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร  
                  1.2-2  - มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล 
                  1.3-3  - มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
                  1.4-4  - มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด 
                  1.5-5  - มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ประชาคม  
 

ตารางที่ 7.1-2  หลักฐานจาก สวท.รร.จปร. ( 2 คะแนน ) 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูล 
ผลการ

ด าเนินการ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
1 มีการใช้จ่ายงบประมาณภายใน และ/หรือภายนอกท่ีเกี่ยวกับ

การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีทางทหาร  

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ .4 

2 มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบดูแล ปฏิบัติได้ 1 ข้อ .4 
3 มีแผนงานเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ปฏิบัติได้ 1 ข้อ .4 
4 มีการด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด ปฏิบัติได้ 1 ข้อ .4 
5 มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม/

ประชาคม 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ .4 

 คะแนนเฉลี่ยด้านการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 2 

 

2.  หลักฐานเชิงประจักษ์  
 2.1-1   -  มีการจัดพื นท่ีเพื่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง  
 2.2-2   -  มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลาการในการจัดกิจกรรม  
 2.3-3   -  ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้นสังกัด/กองทัพ/

ชุมชน/สังคม/หน่วยงานภายนอก 
 

ตารางที่ 7.1-3  หลักฐานเชิงประจักษ์ ( 3 คะแนน ) 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูล 
ผลการ

ด าเนินการ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
1 มีการจัดพื นท่ีเพื่อการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 

และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง  
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 1 

2 มีส่วนร่วมมือของนักเรียนนายร้อย และบุคลาการในการจัด
กิจกรรม 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 1 

3. ได้รับรางวัล/การยอมรับ/ยกย่อง/ขอบคุณจากหน่วยงานต้น
สังกัด/กองทัพ/ชุมชน/สังคม/หนว่ยงานภายนอก 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 1 

 คะแนนเฉลี่ยด้านการส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม 
และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหาร 

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 3 



48 
 

 เง่ือนไข :  คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งชี นี จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีการด าเนินการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกเท่านั น 
 ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสุนทรียภาพ 
 ค าอธิบาย 
               สวท.รร.จปร. มีโครงการเพื่อพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน  ตามประเภทโครงการ ท่ีก าหนด      
มีหน่วยงาน / บุคลากรรับผิดชอบให้มีการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการท่ีก าหนด  มีการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนนายร้อย และบุคลากรในการด าเนินงาน มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องรวมทั งมี
การน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินโครงการตามสภาพของสังคมอย่างต่อเนื่อง   ซึ่งแสดงให้เห็น
ได้จาก อาคาร สถานท่ี  และสภาพแวดล้อม สะอาด  สวยงาม  เป็นระเบียบเรียบร้อย  ถูกสุขลักษณะ และ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 วิธีการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 ผลการด าเนินงาน 

 สวท.รร.จปร.  ไ ด้จัดท าโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานในการ การพัฒนา
สุนทรียภาพ สวท.รร.จปร. ประจ าปี 2559  จ านวน 3 โครงการ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 
100 

 

ตารางที่ 7.2-1 แผนงาน การพัฒนาสุนทรียภาพ สวท.รร.จปร. ประจ าปี 2559 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม หน่วยรับผิดชอบ 
1 โครงการปรับปรุงพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน สวท.รร.จปร. 
2 โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ สวท.รร.จปร. 
3 โครงการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สวท.รร.จปร. 

 
 เกณฑ์การประเมิน 
               1. หลักฐานจาก สวท.รร.จปร.  
                   1.1-1   -  มีการด าเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 
ทันสมัย และสามารถปฏิบัติได้ 
                   1.2-2    - มีการด าเนินงานตามโครงการ ( ทุกประเภท อย่างน้อยประเภทละ 1 โครงการ
ต่อปี )        ท่ีเกิดจากการส ารวจความคิดเห็นความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
                   1.3-3    - มีการก าหนดตัวชี วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบความดี ความงาม โดย
มีผลการประเมินความพึงพอใจผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ/ประชาคมตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
                   1.4-4    - มีการปรับปรุงและด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพสังคมอย่างต่อเนื่อง 
                   1.5-5    - มีแผนพัฒนาสู่อนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 100 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ท่ีบรรลุวัตถุประสงค์ 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั งหมด 
ของมาตรฐาน 7 

ผลร้อยละ = 
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ตารางที่ 7.2-2  หลักฐานจาก สวท.รร.จปร. ( 2 คะแนน ) 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูล 
ผลการ

ด าเนินการ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
1 มีการด าเนินนโยบาย/แผนพัฒนา เกี่ยวกับศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีเหมาะสม ทันสมัย และ 
สามารถปฏิบัติได้ 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ .4 

2 มีการด าเนินงานตามโครงการ ( ทุกประเภท อย่างน้อย
ประเภทละ 1 โครงการต่อปี ) ท่ีเกิดจากการส ารวจความ
คิดเห็นความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ .4 

3 มีการก าหนดตัวชี วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในกรอบ
ความดี ความงาม โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจผู้ท่ี
เข้าร่วมโครงการ/ประชาคมตามเป้าหมายท่ีก าหนด 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ .4 

4 มีการปรับปรุงและด าเนินโครงการให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคมอย่างต่อเนื่อง 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ .4 

5 มีแผนพัฒนาสู่อนาคต หรือโครงการเชิงอนาคต  
ท่ีได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสถานศึกษา 

ปฏิบัติได้ 1 ข้อ .4 

 คะแนนเฉลี่ยด้านการพัฒนาสนุทรียภาพ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 2 
 

              2. หลักฐานเชิงประจักษ์  
                 2.1-1    - อาคารสถานท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื อต่อการใช้งาน  
                 2.2-2    - ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัด 
                 2.3-3    - สภาพแวดล้อมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม  
 

ตารางที่ 7.2-3  หลักฐานเชิงประจักษ์ สวท.รร.จปร. ( 3 คะแนน ) 
 

ล าดับ ชื่อข้อมูล 
ผลการ

ด าเนินการ 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 
1 อาคารสถานท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อยเอื อต่อการใช้งาน ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 1 
2 ภูมิสถาปัตย์ มีความสอดคล้องกับธรรมชาติเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมอย่างประหยัด 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 1 

3 สภาพแวดล้อมสะอาด สุขลักษณะ สวยงาม ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 1 
 คะแนนเฉลี่ยด้านการการพัฒนาสุนทรียภาพ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ 3 

 
 เง่ือนไข :  คะแนนท่ีได้ในตัวบ่งชี นี จะลดลง 1 คะแนน หากพบว่ามีการด าเนินการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับการประเมินภายนอกเท่านั น 
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 สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานที่ 7 ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ 

การด าเนินการ  
(เลือกตัวบ่งชี้ที่ท า) คะแนนประเมิน

ตนเอง 
แปลผล น้ าหนัก 

คะแนน  
น้ าหนัก ด าเนินการ ไม่ได้

ด าเนินการ 
7.1   5  5 25 
7.2   5  5 25 

ค่าเฉลี่ยรวม 10 50/10 = 5 
 
 

 จุดแข็ง 
         1.  มีการวางแผนและด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ รร.จปร. 
         2.  มีระบบการสืบค้นและจัดเก็บเอกสารที่ดี สะดวกในการตรวจสอบและประเมินผล 
   3.  มีระบบการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 จุดที่ควรพัฒนา 
           1. สวท.รร.จปร. มีระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรอย่างเพียงพอ  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1. การบันทึกน าเรียนในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ระบุว่าควร
ส าเนาเก็บเข้าแฟ้มในมาตรฐานใด ( โดยเริ่มด าเนินการตั งแต่ต้นปี ) 

2. ให้มีการตรวจสอบแฟ้มตามข้อ 1 เดือนละ 1 ครั งหรือมากกว่าถ้าท าได้จะท าให้เกิดผลดี
และมีความง่ายในการประเมินคุณภาพ 

 
มาตรฐานด้านท่ี 8 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 สวท.รร.จปร. ได้มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการ
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี ท่ีหน่วยต้นสังกัด  และสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศก าหนด มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา มีการบันทึกผลการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด และน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาผลการ
ด าเนินงานการจัดการศึกษาของกองวิชาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น มีการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ กองวิชา ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด 
 ค าอธิบาย    
 สวท.รร.จปร. มีการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชี ท่ีโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก าหนด ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาจากคะแนนผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี (ส าหรับสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศใช้ผลการประเมินปีล่าสุด) 
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 วิธีการค านวณ 
 

 
 
 

 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย รร.จปร. 3 ปี 
ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งชี นี  
 การด าเนินงาน 
 การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สวท.รร.จปร. ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
และได้มีการตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาจาก  รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยงานต้น
สังกัด คือ ปีการศึกษา 2556 มีการด าเนินงาน 7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี  ได้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินเท่ากับ 
4.70 และปีการศึกษา 2557 มีการด าเนินงาน 7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี  ได้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินเท่ากับ 
4.70  ปีการศึกษา 2558 มีการด าเนินงาน 7 มาตรฐาน 32 ตัวบ่งชี  ได้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินเท่ากับ 4.67 
รวมผลการด าเนินงาน 3 ปี คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.69 ดังตาราง 
 ข้อมูลพื้นฐาน 

ชื่อข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ป ี2556 2557 2558 

คะแนนผลประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้นสังกัด 4.70 4.70 4.67 4.69 

 คะแนนประเมินตนเอง  =  4.69  
   หลักฐานอ้างอิง 
  8.1-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา กองวิชา...... ประจ าปีการศึกษา 2556 
 8.1-2  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา กองวิชา...... ประจ าปีการศึกษา 2557 
 8.1-3  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา กองวิชา...... ประจ าปีการศึกษา 2558 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  การพัฒนา กองวิชา จากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 ค าอธิบาย    
 กองวิชา มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกองวิชา และมีการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา รวมทั งมีการน าข้อเสนอแนะท่ีได้จากการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาผลการด าเนินงานของกองวิชา โดย
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ตลอดจนมีการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สถานศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
  หลักฐานจากสถาบัน (5 คะแนน) 
 1. มีรายงานการประเมินตนเองของ กองวิชา เป็นประจ าทุกปี (1 คะแนน) 

 
ผลคะแนน 
= จ านวนป ี

ผลรวมคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยหน่วยงานต้น
สังกัด 



52 
 

 2. มีการน าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนา จากผลการตรวจประกันคุณภาพภายใน เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๙  
(1 คะแนน) 
 3. มีทรัพยากรในการสนับสนุนเพียงพอ มีคน/หน่วย ท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ของ
สถาบัน (1 คะแนน) 
            4. มีการพัฒนาสถานศึกษาอันเนื่องมาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และภายนอก (1 คะแนน) 
 5. หน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในส่วนท่ี
สถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้โดยสถาบันเอง (1 คะแนน) 
 การด าเนินงาน 
 1.  มีรายงานการประเมินตนเอง SAR เป็นประจ าทุกปี ( SAR สวท.รร.จปร.) 
   กองวิชาท่ีรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง รายงาน 

สวท.รร.จปร. โดย มาตรฐานด้านท่ี 8 รวบรวมสรุปจัดท าเป็นรูปเล่ม SAR พร้อมทั งผลการปรับปรุงในแต่ละ
มาตรฐาน ในแต่ละตัวบ่งชี ท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในให้ข้อเสนอแนะ เป็นประจ าทุกปี  
 2.  มีการน าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
ภายนอกไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรม ของส่วนวิชาทหาร โดยการจัดการ
ประชุมพิจารณา  
  กองวิชาท่ีรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานได้น าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามค าแนะน าของ

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน รร.จปร.เมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๙  มาปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา จุดท่ีควรพัฒนา และจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  ปีการศึกษา 2560  
  กองวิชาท่ีรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอันเนื่องมาจากการ

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สวท.รร.จปร. ดังนี  
 มาตรฐานด้านท่ี 1 คุณภาพศิษย์  ด้านคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา จากข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา และจุดท่ีควรพัฒนา มีการปรับปรุงด้านการเรียนการสอนในวิชาทหารให้มีระดับคะแนนอยู่ใน
เกณฑ์ดี - ดีมาก ให้ได้ตามเกณฑ์เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ น และเน้นทักษะการปฏิบัติ ทักษะการ
ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร รวมทั งจัดการสอนโดยมุ่งเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วย โดยให้สอดคล้อง
ตามความต้องการของกองทัพบก ส่วนผลการประเมินนักเรียนนายร้อยท่ีจบไปรับราชการในหน่วยต่างๆ 
ก าลังด าเนินการจัดท าแบบสอบถามโดย กองสถิติ และวิจัย รร.จปร. ซึ่งเป็นผู้บันทึก และวิเคราะห์ข้อมูล  
ส่วนกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ซึ่งแสดงออกถึงการพัฒนาคุณธรรมด้านต่างๆ เป็นการปฏิบัติในส่วนของ 
กรม นนร.รอ.รร.จปร.ทั ง 4 ตัวบ่งชี ในมาตรฐานท่ี 1 สวท.รร.จปร.ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดท า และ
เก็บบันทึกรวบรวมข้อมูล 

 มาตรฐานด้านท่ี 2 คุณภาพอาจารย์ จากเดิมมาตรฐานท่ี 2 รับผิดชอบด้านงานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ และจากการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.จปร.ให้ข้อเสนอแนะ และจุด
ท่ีควรพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องโครงการวิจัยท่ียังไม่บรรลุเป้าหมายนั น เนื่องจากผลงานในเรื่องการวิจัย
ส่วนการศึกษา รร.จปร.มีบุคลากรท่ีด าเนินการในเรื่องงานวิจัย สวท.เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลให้กับ สก
ศ.รร.จปร. แต่ในปีท่ีผ่านมาได้จัดท า KM ในส่วนของเครื่องช่วยฝึกด้านวิชาทหาร 2 โครงการ ปัจจุบันการ
เขียน SAR จะมุ่งเน้นในภาพรวมของ รร.จปร.โดยแต่ละส่วน จะมีความรับผิดชอบในแต่ละเรื่องแตกต่างกัน 
ซึ่งถ้าเกี่ยวข้องในมาตรฐานใดของ SAR รร.จปร.ก็จะเขียนในส่วนนั นตามท่ีได้ด าเนินการจริง  ในด้านวุฒิ
การศึกษา อาจารย์มีความรู้ความสามารถในวิชาท่ีสอนโดยเฉพาะวิชาทหาร ซึ่งอาจารย์ได้รับการศึกษา
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หลักสูตรต่างๆ ตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเพิ่มเติม นอกจากนั นประสบการณ์จากการรับ
ราชการของแต่ละเหล่า ท าให้สามารถพัฒนานักเรียนนายร้อยให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตรท่ี
ก าหนด  การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อาจารย์ ทางหน่วยได้จัดส่งอาจารย์ไปศึกษาความรู้นอกหน่วย
เป็นประจ าทุกปี เช่นการพานักเรียนไปศึกษาดูงานแต่ละหน่วยในแต่ละกองทัพภาค การอบรมความรู้ครู
อาจารย์ในเรื่องการสอนแบบ e-Learning คือการเรียนการสอนในลักษณะ หรือรูปแบบใดก็ได้โดยกระท า
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์และ Active Learning คือกระบวนการเรียนการสอนผ่านการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการ
เรียนรู้เชิงรุก   

 มาตรฐานด้านท่ี 3 หลักสูตรการเรียนการสอน จากเดิมการบริการวิชาการและวิชาชีพ โดย
น าความรู้ และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาทหาร/วิชาชีพมาต่อยอดเป็นผลงานวิชาการในลักษณะ
ตางๆ เช่น งานวิจัย ต ารา พัฒนารายวิชา/หลักสูตร และการให้นักเรียนนายร้อยมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการ/วิชาชีพ ซึ่งในส่วนนี  สกศ.รร.จปร.ได้ด าเนินการให้บริการทางวิชาการในลักษณะของการบริการ
วิชาการแก่บุตรหลานก าลังพล รร.จปร. และชุมชนท่ีอยู่ในพื นท่ี จว.นครนายก มีการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐานในรูปแบบไฟล์ข้อมูล แต่ยังไม่ได้น าเข้าสู่ระบบ 

 การพัฒนาหลักสูตรได้จัดท าหลักสูตร 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ตามความต้องการของกองทัพบก คือผลิตนักเรียนนายร้อยท่ีจบไปให้สามารถเป็นผู้บังคับ มว.
ทหารราบ โดยยึดถือ คุณธรรม จริยธรรม อาจารย์ผู้สอนมีการจัดท าแผนการสอนรายวิชาโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการปรับปรุงแผนการสอนทุกครั งโดยส่งแผนการสอนก่อนท าการสอน 7 วัน มีการปรับปรุง
ข้อสอบเพื่อชี วัดความรู้ความสามารถ โดยแต่งตั งคณะกรรมการประจ าชั น และมีการแต่งตั งคณะกรรมการ
สอบประมวลผลความรู้ด้านการฝึก  คณะกรรมการปรับปรุงแนวทางการจัดการฝึกฯ  มีการจัดท าแผนงาน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ และแหล่งฝึกปฏิบัติแก่นักเรียนนายร้อยอย่างเหมาะสม โดยใช้หน่วย 
ยุทโธปกรณ์ และพื นท่ีในการปฏิบัติจริงเมื่อจบไปรับราชการ มีงบประมาณสนับสนุนตามแผนการฝึกสอน 
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยต้นสังกัด เพราะได้ผ่านการพิจารณาหลักสูตร โดย ยศ.ทบ.แล้ว  
ในการเรียนการสอนมีการประเมินผู้สอนโดย นักเรียน และผู้บังคับบัญชา และมีการประเมินนักเรียโดย
อาจารย์ผู้สอน และน าผลการประเมินสรุปน าเรียนผู้บังคับบัญชา จากนั นก็น าไปปรับปรุงแผนการสอน 

 มาตรฐานด้านท่ี 4 การฝึกศึกษาวิชาทหาร และภาวะผู้น า  ในหลักสูตรมีการอบรม และการ
ฝึกผู้น าหน่วย การปฏิบัติโดยส่วนใหญ่เป็นความรับผิดชอบของ กรม นนร.รอ.  สวท.ฯ มีอาจารย์ทางการ
ฝึกศึกษาทางวิชาทหาร และภาวะผู้น าท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานทางทหารโดยเคยเป็นผู้บังคับ
หน่วยทหาร และจบการศึกษาในระดับชั นนายร้อย ชั นนายพัน และได้ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรวิชาชีพ
ทหารเฉพาะด้าน อันเป็นท่ียอมรับของกองทัพ 

 การฝึกวิชาทหารมีการฝึกตามแผนท่ีก าหนด มีการประเมินผลการฝึก มีการใช้นวัตกรรมท่ีใช้
สนับสนุนในการฝึกศึกษา  ใช้ทรัพย์ยากรภายในหน่วย และนอกหน่วยจากการประสานและสนับสนุน
งบประมาณการฝึก ซึ่งผลจากการฝึกท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 มาตรฐานด้านท่ี 5 การบริหารและธรรมาภิบาลของสถานศึกษา สวท.รร.จปร.ได้ก าหนด
นโยบาย และแนวทางการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน  การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ี มี
การก ากับดูแล และสนับสนุนผู้บริหารตามแผนท่ีก าหนด   มีการจัดการประชุม เฉพาะเรื่องการประกับ
คุณภาพ อย่างต่อเนื่อง หรืออย่างน้อย ปีละ 2 ครั ง และประชุมย่อย ในแต่ละสัปดาห์  มีการรายงาน SAR 
เป็นประจ าทุกปี มีผลคะแนนจากหน่วยต้นสังกัด  จากการสัมภาษณ์ผู้บังคับหน่วย ครูอาจารย์  และจาก
รายงานตนเอง  
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 มาตรฐานด้านท่ี 6 ความสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม  สวท.รร.จปร.ได้ สนับสนุน ครูอาจารย์น า
ความรู้  และประสบการณ์ตามความเช่ียวชาญไปบริการวิชาการแก่ ชุ มชน/สถาบันการศึกษา  
นอกเหนือไปจากการน าความรู้และประสบการณ์ การบริการวิชาการ/วิชาชีพ มาพัฒนาการเรียนการสอน 

 มาตรฐานด้านท่ี 7 การท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม หน่วยได้จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุน
ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทางทหารอย่างต่อเนื่อง และให้นักเรียนนายร้อย มีส่วนร่วม
ในการด าเนินงาน   มีการพัฒนาสุนทรียภาพของสถาบัน โดยเฉพาะอาคารสถานท่ี ความสะอาดเรียบร้อย 
ถูกสุขลักษณะ 

 มาตรฐานด้านท่ี 8 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  สวท.รร.จปร.ได้จัดท ารายงาน
ประเมินตนเอง SAR เป็นประจ าทุกปี มีการน าข้อเสนอของคณะกรรมการประกันคุณภายภายใน รร.จปร.
มาปรับปรุง โดยการจัดท าแผนงานการปฏิบัติราชการประจ าปี  ได้รับการสนับสนุนทรัพยากร และบุคล 
จากหน่วยงานมาพัฒนาสถานศึกษาในส่วนท่ี สวท.รร.จปร.ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จด้วยหน่วยเอง 

 มาตรฐานด้านท่ี 9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์  สวท.รร.จปร.ไม่ได้รับผิดชอบในการก าหนดอัต
ลักษณ์ ของนักเรียนนายร้อย 

 มาตรฐานด้านท่ี 10 มาตรการส่งเสริม  สวท.รร.จปร.ไม้ได้ด าเนินการ 
  3.  มีทรัพยากรในการสนับสนุนเพียงพอ มีคน/หน่วย ท่ีรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ของ
สถาบัน 
             สวท.รร.จปร.ได้มีการจัดท าแผนในการจัดการฝึกสอนวิชาทหาร ทั งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทรัพยากรในการสนับสนุนมีความเพียงพอเหมาะสม โดยใช้หน่วยฝึกในพื นท่ี
จริง ผู้ฝึกสอนคือผู้ท่ีปฏิบัติภารกิจจริง  หน่วยได้ประสานขอรับการสนับสนุน พื นท่ีการฝึก อาวุธ
ยุทโธปกรณ์ในหน่วย รวมทั งผู้ท าการฝึกสอน มีการเบิก สป.ท่ีเกี่ยวข้องในการฝึก  
  4.  ได้มีการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั งด้านทัศนียภาพ ด้านส่ิงอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก ทั งอุปโภค บริโภค ด้านเอกสารต ารา โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีทันสมัยทั งในการผลิต 
  5.  มีหน่วยงานต้นสังกัด (รร.จปร.)ให้การสนับสนุนงบประมาณ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
สบร.รร.จปร.ให้การสนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาในส่วนท่ีสถานศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้
โดย สวท.รร.จปร. เช่นปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในอาคารส่วนวิชาทหาร ปรับปรุงห้องน  าห้องส้วม 
ปรับปรุงห้องเรียน และเครื่องอ านวยความสะดวก เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับผลิตส่ือการสอน ส่ิงพิมพ์    
เป็นต้น 
  ผลการด าเนินงาน   
 

ข้อ 1 
(1 คะแนน) 

ข้อ 2 
(2 คะแนน) 

ข้อ 3 
(1 คะแนน) 

ข้อ 4 
( 1 คะแนน) 

ข้อ 4 
(1 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

1 1 1 1 1 ปฏิบัติได้  5 ข้อ 
 

 คะแนนประเมินตนเอง  =  5 
   หลักฐานอ้างอิง 
  8.2-1   รายงานประเมินตนเอง SAR สวท.รร.จปร. 
 8.2-2  แผนปฏิบัติราชการ ส่วนวิชาทหาร ปีการศึกษา 2559 
 8.2-3  ค าส่ังต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
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E = 

 สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านท่ี 8 

 
 จุดที่ควรพัฒนา 

1. ด้านบุคลากรในการด าเนินการ ควรคัดเลือกบุคลากรให้ท างานประกันคุณภาพโดยเฉพาะ
ไม่เกี่ยวข้องกับงานอืน่  ซึ่งข้อเท็จจริงไม่สามารถตั งส านักงานประกนัขึ นมาได้ เนื่องจากซ  าซ้อนกับต าแหน่ง
หลักซึ่งมีภารกิจเหมือนกัน เลยให้รับผิดชอบงานประกันอีกหน้าท่ีหนึ่ง  ส่วนหน่วยรองลงมาก็ต้องเพิม่ภาระ
งานด้านประกันให้รับผิดชอบอีก 

2. ด้านกระบวนการในการพฒันาการพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในควร
ก าหนดเป็นรูปแบบให้ชัดเจน  

3. ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธ์ ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในควร
วัดผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์จากหน่วยที่นักเรียนจบไปปฏิบัติงาน ในลักษณะ output/outcome ไม่ใช่วัดท่ี
กระบวนการการผลิตนักเรียนนายร้อย 
 แนวทางการพัฒนา 

1. ด้านบุคลากรในการด าเนินการ ปัจจุบันงานประกันคุณภาพจ าเป็นต้องใช้บุคลากรท่ีมีเวลา
ในการจัดท า และติดตามโดยเฉพาะ ต้องมีความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และท า
อย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันภาระงานของ ก าลังพล สวท.รร.จปร. ต้องรับภาระงานสอน งานฝึก ในหลักสูตร 
๕ ปี ของ นนร.ทุกชั นปี หลักสูตรต่างๆ ท่ี สวท.ฯ ต้องท าการสอน และการสนับสนุนการสอนให้กับนอก
หน่วย การฝึกการสอนต่างๆ ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเตรียมการสอน การปรับปรุงจัดท าต ารา ตรวจ
ประเมินผลการสอบ กิจกรรมทั งภายใน และภายนอกหน่วยที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ร่วมท าการซักซอ้ม ร่วม
ประชุม และงานมอบนอกเหนืองานในหน้าท่ี ท าให้กระทบต่อการเตรียมการสอน  การวางแผนการสอน 
จึงควรให้ผู้ท่ีท างานด้านประกันคุณภาพเป็นผู้ท่ีไม่มีภาระงานสอน 

2. ด้านกระบวนการในการพฒันาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนั น ยังประสบปัญหา
ในการเก็บข้อมูล ผู้ท่ีรับหนังสือต้องสามารถแยกแยะได้ว่าเอกสารแต่ละเรื่องเกี่ยวข้องกับมาตรฐานไหน 
ควรจะแขวนหรือเก็บไว้ที่ไหนท่ีแต่ละมาตรฐานสามารถหยิบหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรืออย่างน้อยต้อง
แขวนไว้ทุกเรื่องท่ีเข้ามาในหน่วย และทุกหน้า จะต้องมีการสรุปในแต่ละเดือนว่ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
งานประกนัคุณภาพอะไรบ้าง ซึ่งควรจะเป็นเจ้าหน้าท่ีรับส่งของหน่วยที่มีความรู้เรื่องประกัน ในทุก
มาตรฐาน จัดไว้เฉพาะ  ในกระบวนการพฒันาการประกันคุณภาพมักจะเน้นในเรื่องของการเขียนโครงการ 
และงบประมาณก็จะเข้ามาเกี่ยวข้อง ท าให้ผู้เขียนโครงการต้องต่อสู้ชี แจงถึงงบประมาณ ท าให้เป็นภาระ
ตั งแต่เริ่มโครงการจนเสร็จสิ นโครงการ จึงไม่มีใครอยากเขียนโครงการยกเว้นเป็นด าริของผู้บังคับบัญชา 
และโดยมากจะท าเพียงผู้เดียวการที่จะให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในโครงการไม่อาจท าได้นอกเหนือจาก เป็นค าส่ัง
ของผู้บังคับบัญชา และบางครั งก็ขาดความร่วมมืออย่างจริงจัง   

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนเต็มก่อน

ถ่วงน้ าหนัก 
ผลการด าเนินงาน  

คะแนนเต็มหลัง
ถ่วงน้ าหนัก 

คะแนนประเมินตนเอง  

8.1 5 5 4.69 25 

8.2 5 5 5 25 

คะแนนเฉลี่ยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 
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3. ด้านผลกระทบต่อนักเรียนนายร้อย เมื่อครูอาจารย์ต้องแบ่งเวลาไปจัดท า รวบรวม ข้อมูล
งานประกนัคุณภาพการศึกษา บางครั งยังไม่สามารถเขียนได้ ท าได้เพียงเก็บข้อมูลไว้แล้วใกล้เวลาถึงจะท า
การเรียบเรียงข้อมูลซึ่งต้องใช้เวลามากในแต่ละมาตรฐาน เพราะต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูลในการเขียน และ
งานประกนัคุณภาพก็เปล่ียนแปลงไปทุกปี พอเริ่มจะคุ้นเคยก็เปล่ียนแปลงใหม่ ต้องท าความเข้าใจว่าจะ
เขียนอย่างไร เก็บเอกสารข้อมูลอย่างไร บางครั งเกิดความสับสนในวิธีการเขียนหาข้อยุติไม่ได้ ไม่มี
มาตรฐานท่ีแน่นอนซึ่งเป็นงานซ  าซ้อน ระบบราชการมีการตรวจสอบท่ีรัดกุมรอบคอบ อยู่แล้วแต่กลับมา
เพิ่มภาระให้กับครูอาจารย์ต้อง เรียบเรียงการปฏิบัติตั งแต่ต้นปี มาเป็นรายลักษณ์อักษร ต้องสร้างออกแบบ
เครื่องมือชี วัด ต้องพิมพ์เอกสาร มากมาย จึงต้องแบ่งเวลาในการเตรียมการสอนไป และมุ่งให้ความส าคัญ
กับเรื่องการประกันจนกว่าจะผ่านพ้นห้วงเวลาของการตรวจ แล้วก็เริ่มใหม่ รูปแบบใหม่ ท าความเข้าใจใหม่  
ปัญหาก็คือผู้ท่ีท าไม่มีข้อมูลผ่านมือ ส่วนผู้ท่ีมีข้อมูลผ่านมือก็ไม่ได้ท า  แนวทางแก้ไขคือ บรรจุบุคลากรท่ี
ท างานในเรื่องงานประกันโดยเฉพาะ  
 
มาตรฐานด้านท่ี 9 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 สวท.รร.จปร. ก าหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อย  มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของโรงเรียนนายร้อย พระ
จุลจอมเกล้า  สวท.รร.จปร. มีเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนความโดดเด่น ความช านาญ ความเช่ียวชาญ ตาม
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั งและบริบทของ สวท.รร.จปร.  
ดังนี  
                ปรัชญา : ล  าเลิศวิชาทหาร  เช่ียวชาญยุทธวิธี  ภักดีต่อแผ่นดิน 
                ปณิธาน : มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรที่มีความรู้ด้านการทหาร  มีสติปัญญา  เป็นผู้น า
หน่วย และสามารถน าหน่วยระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                วิสัยทัศน์ : สวท.รร.จปร. เป็นกลไกในการศึกษาวิชาทางด้านการทหาร ท่ีมีคุณภาพ  ทันสมัย 
ก้าวทันต่อเทคโนโลยี และ การเปล่ียนแปลง 
                ภารกิจ และ พันธกิจ : สวท.รร.จปร. มีหน้าท่ีฝึกศึกษา ให้ความรู้นักเรียนนายร้อย  มีความรู้
ทางวิชาด้านการทหาร  สามารถเป็นผู้บังคับบัญชา และน าหน่วยทหารระดับหมวด ปฏิบัติการรบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีส่วนช่วยพัฒนากองทัพ และประเทศชาติ 
               วัตถุประสงค์ : เพื่อให้นักเรียนนายร้อยท่ีส าเร็จจาก รร.จปร. มีความรู้ด้านการทหารในระดับ
ท่ีสามารถเป็นผู้น าหน่วยทหารในระดับหมวดได้    มีความรู้พื นฐานของเหล่าต่างๆ ทั งทางเทคนิค  และ
ยุทธวิธี ตลอดจนวิทยาการอย่างกว้างขวาง ท่ีจ าเป็นต่อการรับราชการในช่วงแรก และมีพื นฐานเพียงพอใน
การศึกษาเพิ่มเติมจากโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการต่อไป   มีอุดมการณ์  เสียสละ  อุทิศตนท างาน  เพื่อชาติ  
ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน   มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาชีพด้านการทหาร ท่ีมีคุณภาพ  
ทันสมัย  ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  อัตลักษณ์นักเรียนนายร้อย 
 ค าอธิบาย    
 นักเรียนนายร้อยมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ 
พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของสถาบัน 
 เกณฑ์การประเมิน 
 1.  หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
     1.1  มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อยท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 
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     1.2  มีการก าหนดตัวชี วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
     1.3 มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
     1.4  มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของสถาบัน 
    1.5  มีผลการประเมินนักเรียนนายร้อยท่ีปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อย
กว่า 80 จาก 100 คะแนน (กองวิชาไม่มีการด าเนินการ) 
   เกณฑ์การให้คะแนน 

    ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 
 การด าเนินงาน 
   1.1  มีเหตุผลในการก าหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 

      สวท.รร.จปร. มีภารกิจในการด าเนินการจัดการฝึกศึกษาวิชาทหารให้กับนักเรียนนายร้อย 
ตามหลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558  ( 9.1-1 )  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อท่ีจะ    มุ่งสร้างอัตลักษณ์ของนักเรียนนายร้อย ให้นักเรียนนายร้อย มีความรู้ทางวิชาชีพทหาร สามารถ
เป็นผู้บังคับบัญชา และน าหน่วยทหารระดับหมวดปฏิบัติการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีส่วนช่วย
ในการพัฒนากองทัพและประเทศชาติ   นอกจากความรู้ด้านวิชาชีพทางทหารแล้ว  ยังได้สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้น า ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ระหว่างการฝึกศึกษาวิชาทหารใน
แต่ละรายวิชา ตามตารางการเรียนการสอนวิชาทหาร ของ สวท.รร.จปร. ( 9.1-2 )   
 1.2  มีการก าหนดตัวชี วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

  โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 ท่ีสะท้อนถึง
การสร้างเสริมอัตลักษณ์ให้แก่ ก าลังพลและนักเรียนนายร้อย ได้มีการก าหนดความส าเร็จไว้อย่างชัดเจน ( 
9.1-3 ) 
 1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 

   สวท.รร.จปร. มีการขับเคล่ือนการด าเนินงานตามแผนการจัดการเรียนการสอน และการ
ฝึกวิชาทหาร โดยได้มีการก าหนดระบบและกลไกการด าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น 

 1)  มีการแต่งตั งคณะกรรมการประจ าชั น นนร.ชั นปีท่ี 1 - 5  เพื่อรับผิดชอบก ากับดูแล และ
ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนนายร้อยในแต่ละชั นปี  
 2)  มีคณะกรรมการหลักสูตร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) 
ในทุกรายวิชา พร้อมทั งมีการตรวจสอบรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) ว่าเป็นไปตามท่ี
ก าหนด    ในทุกรายวิชา  เพื่อสรุปผลข้อควรปรับปรุง แก้ไขพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ( 9.1-4 ) 
 3)  มีการสรุปรายงานผลการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยเป็นรายบุคคลทุกชั นปี     
แล้วรายงานผลให้ รร.จปร. ทราบ รวมทั งได้มีการจัดการทบทวนหลังการปฏิบัติในทุกครั งภายหลักจากจบ
การฝึก เพื่อน าปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปเป็นข้อมูล ใช้ประโยชน์ส าหรับการพัฒนา 
ปรับปรุง และ แก้ไข วางแผนการฝึกให้ดียิ่งขึ น ในการฝึกครั งต่อๆไป ( 9.1-5 , 9.1-6 ) 
 1.4  มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารของสถาบัน 

    สวท.รร.จปร. ได้มีการด าเนินกิจกรรม ในการเสริมสร้างอัตลักษณ์ โดยการมีส่วนร่วม
ของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร เช่น 

1) การฝึกทบทวนผู้ช านาญการทหารราบ ให้กับนักเรียนนายร้อย ชั นปีท่ี 1 ท่ีขึ นเหล่า      
มาจาก รร.ตท. เพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื นฐานในวิชาทหาร  ก่อนท่ีจะเข้ารับการศึกษาวิชาทหารใน
ห้วงปีการศึกษาต่อไป ( 9.1-7 ) 
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2) การทดสอบประมวลผลความรู้นักเรียนนายร้อยชั นปีท่ี 2 และ 3  เพื่อประเมินผล
ความรู้ในวิชาทหาร ท่ีนักเรียนนายร้อยได้ผ่านการฝึกศึกษามาแล้ว  โดยด าเนินการทดสอบทั งทางด้าน
ทฤษฎี และ ด้านการปฏิบัติ และรายงานผลการปฏิบัติให้ รร.จปร. ทราบ  โดยผลคะแนนเป็นรายบุคล จะ
มีผลต่อการน าไปคิด และจัดล าดับในการเลือกเหล่าและท่ีอยู่ส าหรับรับราชการต่อไป  ( 9.1-8 , 9.1-9 , 
9.1-10 , 9.1-11 )  

3) การศึกษาดูงานหน่วยงานทางทหาร และ หน่วงงานอื่นๆของนักเรียนนายร้อย ชั นปี
ท่ี ๕ ในพื นท่ี ทภ.1 – 4  ( 9.1-12 ) 

4) การฝึกวิชาทหารเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนายร้อยชั นปีท่ี 1 – 4  ในช่วงนอกเวลา 
ภายหลังเสร็จสิ นจากการศึกษาท่ี สกศ.ฯ และ สวท.ฯ  ( 9.1-13 ) 

5) การศึกษาความรู้ของเหล่าท่ีเลือกรับราชการ ของนักเรียนนายร้อยชั นปีท่ี 5   ( 9.1-
14 ) 

6) การฝึกปฏิบัติหน้าท่ีตามเหล่าท่ีเลือกรับราชการของนักเรียนนายร้อยชั นปีท่ี 5 ( 9.1-
15 ) 
 1.5  มีผลการประเมินนักเรียนนายร้อยท่ีปรากฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 
80 จาก 100 คะแนน 

                 (ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่มีการประเมินในข้อนี  ) 
 ผลการประเมินตนเอง 
 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

การ
ด าเนินงาน 

     ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0 คะแนน 1.6 คะแนน 

 

  ผลการด าเนินงาน =  1.6 
  2.  หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 

 วิธีการค านวณ 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 3 คะแนน 
การด าเนินงาน 

                (สวท.รร.จปร. ไม่มีการประเมินในข้อ 2  ) 
 คะแนนประเมินตนเอง (E9.1) 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 2 1.6 

1.60 
2 3 n/a 

คะแนนประเมินตนเอง (E9.1) 4.00 
หลักฐานอ้างอิง 
9.1-1  หลักสูตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ปรับปรุง พ.ศ. 2558 
9.1-2  ตารางการศึกษาวิชาทหาร  สวท.รร.จปร. ปี 2559 

ผลร้อยละ = จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีปรากฏอัตลักษณ์ตามท่ีส่วนการศึกษา ฯ ก าหนด 
จ านวนนักเรียนนายร้อยท่ีได้รับการสุ่มตรวนจ 

 100 
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9.1-3  แผนงาน/โครงการ สวท.รร.จปร. ประจ าปี 2559 
9.1-4  รายงาน มคอ. 3  และ มคอ. วิชาทหาร  
9.1-5  รายงานผลการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย 
9.1-6  หนังสือการประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติการฝึกของนักเรียนนายร้อย   
9.1-7  ก าหนดการจัดการฝึกทบทวนผู้ช านาญการทหารราบ นักเรียนนายร้อย ชั นปีท่ี 1  
9.1-8    ค าส่ังแต่งตั งคณะกรรมการทดสอบประมวลความรู้นักเรียนนายร้อย ชั นปีท่ี 2 , 3  

ประจ าปี 2559 
9.1-9   รายงานผลการฝึกทบทวนผู้ช านาญการทหารราบ นักเรียนนายร้อย ชั นปีท่ี 1  
9.1-10  รายงานผลการทดสอบประมวลความรู้นักเรียนนายร้อย ชั นปีท่ี 2  ประจ าปี 2559 
9.1-11  รายงานผลการทดสอบประมวลความรู้นักเรียนนายร้อย ชั นปีท่ี 3  ประจ าปี 2559 
9.1-12  ค าส่ังศึกษาดูงานกองทัพภาค ของนักเรียนนายร้อย ชั นปีท่ี 5 ประจ าปี 2559 
9.1-13  ตารางการฝึกเพิ่มเติมนักเรียนนายร้อยนอกเวลา 
9.1-14 ตารางการศึกษาความรู้เหล่าท่ีเลือกรับราชการของนักเรียนนายรัอยชั นปีท่ี 5 
9.1-15 ตารางการฝึกปฏิบัติหน้าท่ีตามเหล่าท่ีเลือกรับราชการของนักเรียนนายรัอยชั นปีท่ี 5 

 ตัวบ่งชี้ที่ 9.2  เอกลักษณ์สถาบัน  
 ค าอธิบาย    
 สวท.รร.จปร. มีเอกลักษณ์ท่ีสะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความเช่ียวชาญ ตามปรัชญา 
ปณิธาน วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ/วัตถุประสงค์ การจัดตั ง และบริบทของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า 
 เกณฑ์การประเมิน 
  1.  หลักฐานจากสถานศึกษา (2 คะแนน) 
  1.1  มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของ สวท.รร.จปร. ท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 
  1.2  มีการก าหนดตัวบ่งชี และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
  1.4  มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร 
  1.5  มีผลประเมินความพึงพอใจ ในการด าเนินงานของ กองวิชา ท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ของ 
สวท.รร.จปร. ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 
   เกณฑ์การให้คะแนน 
   ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

 การด าเนินงาน 
 1.1  มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของ สวท.รร.จปร. ท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได้ 
     สวท.รร.จปร. ได้ยึดถือเอกลักษณ์ของ รร.จปร. คือ “เป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญา

บัตรหลักของกองทัพบก” และ ได้จัดท าแผนงาน/โครงการ สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 (9.2-1) โดย
สะท้อนให้เห็นถึง เอกลักษณ์ของ รร.จปร. คือ โครงการการจัดการความรู้ สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 
( 9.2-2 ) และโครงการวิจัยเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิตส าหรับการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย  ( 9.2-3 ) 
  1.2  มีการก าหนดตัวบ่งชี และระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

     โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 ท่ีสะท้อนถึง
การสร้างเสริมเอกลักษณ์ของ รร.จปร. ได้มีการก าหนดตัวชี วัดและระดับความส าเร็จไว้อย่างชัดเจน          
( 9.2-1 ) 
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  1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
   การขับเคล่ือนการด าเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการได้มีการก าหนดระบบ และกลไก
การด าเนินงานอย่างชัดเจน การด าเนิน โครงการ/กจิกรรม ท่ีสร้างเสริมเอกลักษณ์ของ รร.จปร และ มีการ
ขับเคล่ือนให้เกิดการปฏิบัติตามแผนงาน ( 9.2-1 )  
  1.4  มีส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย อาจารย์ และบุคลากร 

   สวท.รร.จปร  ได้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ในการเสริมสร้างเอกลักษณ์โดยการมี
ส่วนร่วมของนักเรียนนายร้อย คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหาร ได้แก่ โครงการการจัดการความรู้ 
สวท.รร.จปร. ปีการศึกษา 2559 ( 9.2-2 ) และ โครงการวิจัยเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิตส าหรับการฝึก
ศึกษาของนักเรียนนายร้อย  โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ( 9.2-3 ) 
  1.5  มีผลประเมินความพึงพอใจ ในการด าเนินงานของ กองวิชา  ท่ีสะท้อนเอกลักษณ์ 
สวท.รร.จปร. ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 
         สวท.รร.จปร. มีการประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงาน ตามโครงการจัดการ
ความรู้ ( KM ) ปี 59 ท่ี สวท.รร.จปร. รับผิดชอบ  ซึ่งผลการด าเนินการ สวท.รร.จปร. ได้รับโล่รางวัล
ชนะเลิศ จากการตรวจของคณะกรรมตรวจการจัดการความรู้ของ รร.จปร.  ( 9.2-4 ) 
 ผลการประเมินตนเอง 
 

ข้อ 1.1 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.2 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.3 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.4 
(0.4 คะแนน) 

ข้อ 1.5 
(0.4 คะแนน) 

การ
ด าเนินงาน 

     ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 
0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 0.4 คะแนน 2.0  คะแนน 

 

 ผลการด าเนินงาน =  2.0             
 2.  หลักฐานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
    ผู้ประเมินตรวจหลักฐาน ประเด็นต่อไปนี  
    2.1 เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ สวท.รร.จปร. (1 คะแนน) 
    2.2 ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ (1 คะแนน) 
    2.3 มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ด้าน
กระบวนการสู่สถาบันอื่น (1 คะแนน ) 

การด าเนินงาน 
1) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาดูงานท่ีเกี่ยวกับเอกลักษณ์ สวท.รร.จปร.  
  สวท.รร.จปร. เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยรวบรวมผลของโครงการการจัดการความรู้ของแต่ละ

กองวิชาไว้ท่ีเว็บไซต์ http://kmlo.crma.ac.th/km ( 9.2-5 ) เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลท่ัวไปได้
ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และน าไปเผยแพร่ได้ 

2) ได้รับรางวัล/การยอมรับ/การยกย่องในมิติต่างๆ  
  สวท.รร.จปร. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด จากการด าเนินการจัดท า การจัดการ

ความรู้    ( KM ) ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  ประจ าปี  2559  ( 9.2-6 ) 
3) มีความเป็น “ต้นแบบ” วิธีด าเนินการสู่ความส าเร็จ หรือมีการถ่ายโอนความรู้ ด้าน

กระบวนการสู่สถาบันอื่น  
(ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่ได้ด าเนินการในข้อนี ) 

  

http://kmlo.crma.ac.th/km
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 คะแนนประเมินตนเอง (E9.2) 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 2 1.6 

3.6 
2 3 2 

คะแนนประเมินตนเอง (E9.2) 3.6 
 
หลักฐานอ้างอิง 
9.2-1  แผนงาน/โครงการ สวท.รร.จปร. ประจ าปี 2559 
9.2-2  การจัดการความรู้ของ สวท.รร.จปร. ปี 2559 
9.2-3  โครงการวิจัยเครื่องช่วยฝึกหุ่นช่วยชีวิตส าหรับการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย  

รร.จปร. 
9.2-4   ผลประเมินความพึงพอใจการด าเนินการจัดการความรู้ ( km ) ของ สวท.รร.จปร. 
9.2-5 http://kmlo.crma.ac.th/km 
9.2-6 รางวัลการประกวดการจัดการความรู้ รร.จปร. 

 สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านท่ี 9 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนน 
การประเมิน 

คะแนน×น้ าหนัก 

9.1   5 4.00 20.00 
 1 ปฏิบัติได้ 4 ข้อ (2) (1.6) - 
 2 n/a (3) (n/a) - 

9.2   5 4.00 20.00 
 1 ปฏิบัติได้ 5 ข้อ (2) (2)  
 2 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ (3) (2)  

คะแนนรวม 10  40.00 
คะแนนเฉล่ีย   40.00/10 = 4.00 
ระดับคุณภาพ   ดี 

 
จุดแข็ง 
 

สวท..รร.จปร. มีการก าหนดแผนงาน / โครงการของ สวท.รร.จปร. เพื่อน ามาสู่การพิจารณาถึง   
อัตลักษณ์ และ เอกลักษณ์ของ สวท.รร.จปร. 
จุดที่ควรพัฒนา 
 

ควรมีการพัฒนาแบบประเมินอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

สร้างแบบประเมินอัตลักษณ์ ท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ สวท.รร.จปร. เพื่อใช้ในการประเมิน 
นักเรียนนายร้อย 
 
  

http://kmlo.crma.ac.th/km
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มาตรฐานด้านท่ี 10 มาตรการส่งเสริม 
สถาบันก าหนดมาตรการส่งเสริมออกเป็น 2 ประเด็น ประกอบด้วย มาตรการส่งเสริมภายใน 

และ มาตรการส่งเสริมภายนอก เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศชาติจากประเด็นชี แนะ ป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาสังคมด้านต่างๆ ตามนโยบายของรัฐ อาทิ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ความรักชาติ บ ารุงศาสนา และเทิดทูนพระมหากษัตริย์ การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ
ประชาคมอาเซียน  การส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ ค่านิยม จิตสาธารณะ และ
ความประหยัด  รวมทั งการแก้ปัญหาสังคม ความขัดแย้ง อุบัติภัย และ ส่ิงเสพติด เป็นต้น  

 ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 มาตรการส่งเสริม  ( ภายในสถาบัน ) 
ค าอธิบาย    
นักเรียนนายร้อยมีความสามารถและทักษะการส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลงสามารถส่ือสารและสัมพันธ์เช่ือมโยงกับนานาประเทศ 
เกณฑ์การประเมิน  ( 5 คะแนน ) 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนนายร้อยชั นปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน American Language Course Placement Test (ALCPT) หรือ English Comprehension 
Level Test (ECL) ต่อจ านวนนักเรียนนายร้อยชั นปีสุดท้ายทั งหมด โดยก าหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ ดังนี  

ในระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 65 คะแนนของการสอบ ALCPT หรือ ECL หรือเทียบเท่า 
วิธีการค านวณ 

 
 
 
  เกณฑ์การให้คะแนน  
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
(ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่มีการด าเนินการในข้อนี ) 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2 มาตรการส่งเสริม ( ภายนอกสถาบัน ) 
สถาบัน มีการด าเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม รอบสถาบัน ชี แนะ ป้องกัน หรือ 

แก้ปัญหาสังคมด้านต่างๆ  การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ด้วยการจัดท าโครงการ  เช่น 
โครงการพระราชด าริ  โครงการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการบริการตรวจสุขภาพ
ชุมชน เป็นต้น 

เกณฑ์การประเมิน 
1. หลักฐานจากสถานศึกษา  ( 2 คะแนน ) 
   1.1  มีเหตุผลในการก าหนดความร่วมมือ  
 1.2  มีการก าหนดตัวชี วัดและระดับความส าเร็จของเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
 1.3  มีแนวปฏิบัติและกระบวนการท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
 1.4  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้อง   
 1.5  มีผลประเมินความพึงพอใจ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่า 80 จาก 100 คะแนน 

  เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ากับ 2 คะแนน 

X 100 

 
ผลร้อยละ 
= 

จ านวนนักเรียนนายร้อยชั นปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ภาษาอังกฤษ จ านวนนักเรียนนายร้อยชั นปีสุดท้ายทั งหมด 

X 100 
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  การด าเนินงาน 
(ส่วนวิชาทหาร ฯ ไม่มีการด าเนินการในข้อนี ) 

  2. หลักฐานเชิงประจักษ์  ( 3 คะแนน ) 
      2.1 มีผลการช่วยเหลือ/ความร่วมมือกับสถาบันอื่นในการพัฒนาวิชาการอย่างน้อย 

1 แห่ง (1.5 คะแนน) 
  การด าเนินงาน 
          1. สวท.รร.จปร. โดย ผอ.สวท.รร.จปร.  เป็นคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาหลักนิยม 

และยุทธศาสตร์ของกองทัพบก  เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักนิยม และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ  เพื่อน าผลผลิตของหน่วย/เหล่าสายวิทยาการ ท่ีพัฒนา แก้ไข
ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มาใช้ประโยชน์ในพัฒนาการเรียนการสอนและการฝึกของกองทัพบกต่อไป  ( 
10.2-1 ) 

         2. สวท.รร.จปร. โดย พ.อ.ปฏิภาณ  ศรีวรรณรัตน์  เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 
การปฏิบัติการร่วมในยามปกติและในสนามรบ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการรบ  ระหว่างวันท่ี  26 – 28 ธ.ค.59  
ณ ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์  กรมยุทธศึกษาทหารบก  ( 10.2-2 ) 

     2.2 มีผลความร่วมมือกับท้องถ่ิน/ชุมชน/สังคม/จังหวัด/หน่วยงานอื่นในกองทัพใน
การป้องกันแก้ปัญหา และ/หรือการพัฒนาตามบริบทของพื้นที่ อย่างน้อย 1 ประเด็น (1.5 คะแนน) 

 การด าเนินงาน 
       สวท.รร.จปร. โดย หน่วยฝึกประจ าวิชา ให้ความร่วมมือกับท้องถิ่น/ชุมชน/สังคม/

จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆของกองทัพ ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน ในระหว่างการฝึกภาคสนาม
ประจ าปี ของนักเรียนนายร้อย อาทิ  การมอบอุปกรณ์เครื่องเขียน  อุปกรณ์กีฬา  การพัฒนาพื นท่ีชุมชน 
และกิจกรรมอื่นๆ ให้กับโรงเรียน และ ชุมชนในพื นท่ีท่ีท าการฝึกภาคสนาม  ( 10.2-3 ) 

หมายเหตุ : ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับตัวบ่งชี ท่ี 6.1 และ ตัวบ่งชี  6.2 
ผลการประเมินตนเอง 
 

ข้อ 2.1  
(1.5 คะแนน) 

ข้อ 2.2  
(1.5 คะแนน) 

การด าเนินงาน 

  ปฏิบัติได้  2 ข้อ 
1.5 คะแนน 1.5 คะแนน 3 

 
ผลการด าเนินงาน  =   3 
คะแนนประเมินตนเอง 
 

ข้อ คะแนนเต็ม ผลการด าเนินการ  รวมผลการด าเนินงาน  
1 2 n/a 

3 
2 3 3 

คะแนนประเมินตนเอง (E10.2) 5 
   
หลักฐานอ้างอิง 
10.2-1 การประชุมพิจารณาโครงการปรับปรุงพัฒนาหลักนิยม และยุทธศาสตร์ ของหน่วย/

เหล่าสายวิทยาการ 
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10.2-2 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติการร่วมในยามปกติและในสนามรบ เพื่ อ
ผลสัมฤทธิ์ในการรบ ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์  กรมยุทธศึกษาทหารบก   

10.2-3 รายงานการจัดกิจกรรมระหว่างการฝึกภาคสนาม ประจ าปี 2559 นักเรียนนายร้อย 
สรุปผลการประเมินตนเองมาตรฐานด้านที่ 10 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน น้ าหนัก คะแนนการประเมิน คะแนน×น้ าหนัก 
10.1 ร้อยละ 45 5 0 0 
10.2  5 3.00 15.00 

1 ปฏิบัติได้ 0 ข้อ (2) (0)  
2 ปฏิบัติได้ 2 ข้อ (3) (3)  

คะแนนรวม 10  15.00 
คะแนนเฉล่ีย   15.00/10 = 1.5 
ระดับคุณภาพ   ควรพัฒนา 

 
จุดแข็ง 
สวท.รร.จปร. มีการด าเนินมาตรการด้านการส่งเสริมทั งการส่งเสริมภายในสถาบันและ

มาตรการส่งเสริมภายนอกสถาบัน  แต่ในการด าเนินการมาตรการส่งเสริมภายในนั น ไม่ตรงตามเกณฑ์การ
ประเมินในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.จปร. ท่ีก าหนดให้มีการประเมิน นักเรียนนายร้อยชั นปี
สุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานของ  ALC  ซึ่ง สวท.รร.จปร. ไม่ได้
ด าเนินการ  ส่วนท่ีด าเนินควรเป็น สกศ.รร.จปร. 

จุดที่ควรพัฒนา 
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ ประกอบการเรียนการสอนวิชาทหาร ในระหว่างท่ีมีการศึกษา        

วิชาทหาร 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ส่งเสริมให้ นนร. ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการศึกษาเพิ่มขึ น ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อม

ทางภาษาอังกฤษ ส าหรับเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ ภายในหน่วยงาน 
 

 
  



65 
 

 


