
ส่วนที่ 2 
การติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ ส่วนวิชาทหาร โรงเรยีนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 

------------------------ 
 สวท.รร.จปร. ท ำกำรประเมินตนเองปีกำรศึกษำ 2560 และรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในโดยคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2560  
เมื่อ 21 พ.ค. 61 สรุปผลกำรด ำเนินกำรมีข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ สวท.ฯ  จ ำนวน  19  ข้อ  
 ผลกำรพัฒนำคุณภำพ สวท.ฯ ตำมข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ปีกำรศึกษำ 2560 สวท.ฯ ด ำเนินกำรได้  18 ข้อ จำก  19 ข้อ คิดเป็น 
ร้อยละ  94.73  รำยละเอียดตำมเอกสำร 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการพัฒนาคุณภาพ สวท.รร.จปร. ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนนิงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลด าเนนิการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนนิการ  
หลักฐานเอกสาร/

ภาพถ่าย 
ผู้รบัผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

 
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ
ศิษย ์

        

1 ในห้วงกำรฝึกภำคสนำม ควร
จัดกิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ท่ี
หลำกหลำยสร้ำงกำรเรียนรู้แก่ 
นนร.เพิ่มเติม เช่น บ ำเพ็ญ
ประโยชน์ ประชำสัมพันธ์งำน
ส่งเสริมกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ 
เศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงงำน
พัฒนำสัตว์ป่ำและพันธ์ไม้ 
พัฒนำแหล่งน  ำเป็นต้น 

- กิจกรรมพัฒนำวัดสันติคีรี   28 ม.ค.61    บรรลุวัตถุประสงค์ 1.1-1 กสสช.ฯ 

 - กิจกรรมมอบสิ่งอุปโภคบริโภค
ให้โรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก  

1 ก.พ.61    บรรลุวัตถุประสงค์ 1.1-2 กสสช.ฯ 

 - กิจกรรมให้ควำมรู้แก่เยำวชน  
ในกำรศึกษำ รร.จปร. 

2 ก.พ.61    บรรลุวัตถุประสงค์ 1.1-3 กสสช.ฯ 
 

 - กิจกรรมถวำยสังฆทำนและ
บ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ณ 
วัดบ ำรุงธรรม 

11 ก.พ.61 
 

   บรรลุวัตถุประสงค์ 1.1-4 กกลร.ฯ 

  - กิจกรรมมอบสิ่งอุปโภคบริโภค 
ณ วัดพระบำทน  ำพุ อ.เมือง จ.
ลพบุรี 

18 ก.พ.61    บรรลุวัตถุประสงค์ 1.1-5 กสสก.ฯ 

 มาตรฐานที่ 2 ด้ำนคุณภำพ
อำจำรย์ 

        

2 ปรับตัวบ่งชี  2.2 และ 2.3 ให้
เหมำะสมกับภำรกิจของ  
สวท.ฯ 

ด ำเนินกำรปรับตัวบ่งชี ท่ี 2.2 
และ 2.3 ให้เหมำะสมกับ    
ภำรกิจของ สวท.ฯ คู่มือ 
สปค.สวท.ฯ 

ธ.ค.61 
จัดท ำคู่มือ 
สปค.สวท.
ฯ ปี 61 

   ด ำเนินกำรปรับ 
ตัวบ่งชี ให้สอดคล้องกับ

ภำรกิจ สวท.ฯ 

คู่มือ สปค.สวท.ฯ สปค. 
สวท.ฯ 
 

          



 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนนิงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลด าเนนิการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนนิการ  
หลักฐานเอกสาร/

ภาพถ่าย 
ผู้รบัผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

 มาตรฐานที่ 3 ด้ำนกำร
บริหำรและพัฒนำหลักสูตร 

        

3 ควรพัฒนำจัดท ำระบบและ
กลไกในกำรพัฒนำอำจำรย์
ผู้สอนอย่ำงเป็นระบบและ
ต่อเน่ือง 

แผนงำนส่งเสริมบุคลำกรให้มี
วิทยะฐำนะหรือเลื่อวิทยะฐำนะ 

พ.ค.60 ถึง 
เม.ย.61 

   อำจำรย์/คร ูต้องได้
วิทยะฐำนะ 

สวท.ฯ มีกำร
ส่งเสริมบุคลำกร 
ให้มีวิทยะฐำนะ 

กตก.สวท.ฯ 
 
 
 

4 ควรพัฒนำระบบกำรประเมิน
เป็นแบบประเมินออนไลน์ 
 

มีแผนกำรพัฒนำกำรประเมิน 
ออนไลน์ 

พ.ค.61 - 
เม.ย.62 

   ด ำเนินกำรแล้ว 
พัฒนำเต็มรูปแบบ 

ปี 62 

ระบบกำรแขวน
เอกสำร 

สวท.ฯ 

 มาตรฐานที่ 4 ด้ำนกำรฝึก
ศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ 

        

5 กำรปรับปรุงกำรจัดตำมอัตรำ
กำรจัดเฉพำะกิจใหม ่

ขออนุมัติปรับปรุง 
แก้ไข อฉก.4400 ของ รร.จปร.
(สวท.ฯ) 

พ.ค.60 - 
เม.ย.61 

   ยังไม่บรรลุวัตถุ 
ประสงค์ 

8.2-14 สวท.ฯ 

6 กำรจัดท ำแบบบริกำรทำง
กำรศึกษำ 
 

โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้แก่
หน่วยงำนภำยนอก 
 
 

พ.ค.60 - 
เม.ย.61 

   บรรลุวัตถุประสงค์ 8.2-25 กสพศ.ฯ 

7 ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือ 
ไม่ทันสมัยควรกำรขอรับกำร
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

รำยงำน ทบ. ขอสนับสนุน Milo 
Range 
 

    บรรลุวัตถุประสงค์ หนังสือ ผฝศ.  
กตก.ฯ ท่ี 
0460.3.1.2/ 
880ลง 11 ก.ค.60 

กตก.ฯ 

          



 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนนิงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลด าเนนิการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนนิการ  
หลักฐานเอกสาร/

ภาพถ่าย 
ผู้รบัผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

 มาตรฐานที่ 5 ด้ำนกำรบริหำร
และธรรมำภิบำลของสวท.ฯ 

        

8 นขต.สวท.ฯ ควรเป็นเจ้ำภำพ
จัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร
สำยสนับสนุนให้ครบทุก นขต.
ฯ ตำมองค์ควำมรู้และควำม
เช่ียวชำญของ นขต.ฯ 

กำรฝึกภำคสนำม นนร.  ม.ค.60 - 
เม.ย.61. 

   แผนกำรฝึกภำคสนำม 
นนร. ปี 61 

4.3-1 หน่วยฝึก
ประจ ำวิชำ 
สวท.ฯ 

 มาตรฐานที่ 6 ด้ำนควำม 
สัมพันธ์กับชุมชน/สังคม 

        

9 ควรมีกำรเก็บเอกสำรหลักฐำน
ให้เป็นระบบ และให้
ควำมส ำคัญในกำรแขวน
เอกสำรบนฐำนข้อมูล 

สั่งกำร ผอ.สวท.ฯ 
กำรแขวนเอกสำร 
เป็นนโยบำยท่ีส ำคัญ/เร่งด่วน 

ธ.ค.60 ถึง 
เม.ย.61  

    มีกำรแขวนเอกสำร 
  ใน ศกม.สวท.ฯ 

Website 
สวท.ฯ 

นขต.สวท.ฯ 

 มาตรฐานที่7 ด้ำนกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

        

10 สวท.ฯ ควรจัดให้มีโครงกำร/
กิจกรรม ท่ีปลูกฝัง นนร. ใน
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำง
ทหำร ให้มำกขึ น 

กำรำฝึกภำคสนำม นนร. หน่วย
ฝึกประจ ำวิชำด ำเนินกำร 

ม.ค.60 - 
เม.ย.61. 

    กำรศึกษำดูงำนตำม 
หน่วยทหำรท่ีไปท ำกำร
ฝึกภำคสนำม 

4.3-1 หน่วยฝึก
ประจ ำวิชำ 
สวท.ฯ 

          

          

          



 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนนิงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลด าเนนิการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนนิการ  
หลักฐานเอกสาร/

ภาพถ่าย 
ผู้รบัผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

 มาตรฐานที่ 8 ด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

        

11 ควรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิง
ประกันคุณภำพกำรศึกษำตลอด
ปีกำรศึกษำ     

ระบบกำรแขวนเอกสำร
ออนไลน์ 

พ.ค.60 - 
เม.ย.61 

     หน.มำตรฐำน           
  ด ำเนินกำรกำร 
  เก็บเอกสำร 

สปค.รร.จปร. หน.
มำตรฐำน 

12 จัดอบรม หรือส่งบุคลำกรเข้ำ
อบรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

แผนกำรส่งบุคลำกรเข้ำอบรม
ตำม สปค.รร.จปร. 

พ.ค.60 - 
เม.ย.61 

   ตำมแผนกำรส่งบุคลำกร
เข้ำอบรมตำม 
สปค.รร.จปร. 

8.2-25 กตก.ฯ 

 มาตรฐานที่ 9 ด้ำนอัตลักษณ์/
เอกลักษณ ์

        

13 สร้ำงแบบประเมินท่ีระบุอัต
ลักษณ์/เอกลักษณ ์

ออกแบบกำรประเมินท่ีระบุอัตต
ลักษณ์/เอกลักษณ ์

ธ.ค.60 - 
ม.ค.61 

   คู่มือ สปค.สวท.ฯ 8.2-30 ผฝศ.กตก.ฯ 

14 กำรท ำกำรทบทวนและระบุ
นิยำมของ ผู้บังคับหมวด 
(เป้ำหมำยหลัก)และก ำหนด
สมรรถนะพร้อมระบุวิชำกำร
ประเมินผล และน ำผลท่ีได้ไป
ใช้ในกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนในปี ต่อๆไป 
(Manage by Fact) 

กำรประเมินผลกำรฝึก
ภำคสนำม 

ม.ค.61 - 
เม.ย.61 

   กำรประเมินผลกำรฝึก
ภำคสนำม 

4.1-6 ผฝศ.กตก.ฯ 

15 ควรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ครบถ้วน อย่ำงเป็นหมวดหมู่ 
(เสนอแนะแล้ว) 

ระบบกำรแขวนเอกสำร
ออนไลน์ 

พ.ค.60 - 
เม.ย.61 

   ระบบกำรแขวนเอกสำร
ออนไลน์ของ นขต.สวท.ฯ 

สปค.รร.จปร. นขต.สวท.ฯ 

          



 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ 
การด าเนนิงาน 
(ชื่อแผนงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม) 

ระยะเวลา
ด าเนนิการ 

ผลด าเนนิการ 
รายละเอียด 

ผลด าเนนิการ  
หลักฐานเอกสาร/

ภาพถ่าย 
ผู้รบัผิดชอบ/ 
หน่วยงาน ด าเนินการแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้

ด าเนินการ 

16 ถ้ำเป็นไปได้ควรมีกำรสอบ
ประมวลผลควำมรู้ทุกชั นปี 

กำรสอบประเมินควำมรู้ นนร.
ชั นปีท่ี ๒ และ ๓ 

เม.ย.61    ท ำเฉพำะ นนร. 
ชั นปีท่ี 2 และ 3 

8.2-25 ผฝศ.กตก.ฯ 

 มาตรฐานที่ 10 ด้ำน
มำตรกำรส่งเสริม 

        

17 พัฒนำข้อมูลท่ีทันสมัย 
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันและเทคโนโลยี   

แผนกำรปรับปรุงข้อมูลท่ีทันสมัย
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบันและเทคโนโลยี 

พ.ค.60 - 
เม.ย.61 

   ระบบกำรแขวนเอกสำร
ออนไลน์ของ นขต.สวท.ฯ 

สปค.รร.จปร. นขต.สวท.ฯ 

18 กำรท ำกิจกรรมพัฒนำของ
หน่วยฝึกควรประสำนผู้น ำ
ท้องถ่ินเพื่อเชิญชวนประชำชน
เข้ำร่วมให้มำกขึ น 

กิจกรรมเชิญชวนให้ผู้น ำท้องถ่ิน
เข้ำร่วมพัฒนำสัมพันธ์ช่วงกำร
ฝึก 

ม.ค.61 - 
เม.ย.61. 

   กำรเชิญชวนให้ผู้น ำ
ท้องถ่ินเข้ำร่วมพัฒนำ
สัมพันธ์ช่วงกำรฝึกของ 
หน่วยฝึกประจ ำวิชำ 

ภำพถ่ำย หน่วยฝึก
ประจ ำวิชำ 
สวท.ฯ 

19 ส่งเสริมให้ครูและ นนร. ใช้
ภำษำอังกฤษในกำรเรียน
กำรศึกษำให้มำกขึ น ด้วยกำร
สร้ำงสภำพแวดล้อมทำง
ภำษำอังกฤษ 

แผนงำนส่งเสริมให้ครูและ นนร.
ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำร
สอน 

ม.ค.61 - 
เม.ย.61 

   บรรลุวัตถุประสงค์ 8.2-32 ผฝศ.กตก.ฯ 

 

 
ตรวจถูกต้อง 

   พล.ต. 
    ( ประมวล  จันทร์ศรี ) 
    ผอ.สวท.รร.จปร. 


