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ส่วนที่ 3 
ผลด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
 สวท.รร.จปร. ได้ด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ สวท.รร.จปร. พ.ศ.2561 จ ำนวน 5 มำตรฐำน 19 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
 
มำตรฐำนท่ี 1 ด้ำนผู้เรียนและคุณภำพบัณทิต 
 คุณภำพศิษย์เป็นผลผลิตของสถำบันกำรศึกษำ ศิษย์เป็นผู้เรียนท่ีดีต้องมีคุณลักษณะทำง
ทหำร คุณธรรม และจริยธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตำมควำมต้องกำรของกองทัพบก และมีผลงำนโครงงำนวิจัยท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่สู่สำธำรณะ หรื อ
น ำไปใช้ประโยชน์ ศิษย์ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำได้ท ำประโยชน์ให้สถำบันโดยกลับมำช่วยเหลือ และให้ควำม
ช่วยเหลือในกำรพัฒนำวิชำกำร วิชำชีพทหำรและภำวะผู้น ำ ให้กำรสนับสนุนทรัพยำกร หรือทุนกำรศึกษำ
ตลอดจน ได้สร้ำงช่ือเสียงให้กับสถำนศึกษำ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร 
 ค ำอธิบำย 
 นนร . ช้ั นปี สุ ด ท้ ำย  มี ค ว ำมสำมำรถตำม ท่ีห ลัก สูตรก ำหนดและมี คุณ ลักษณะ 
ท่ีพึงประสงค์สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ และกองทัพ 

 ( สวท.รร.จปร. ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   
 ค ำอธิบำย 

 สวท.รร.จปร. ให้กำรศึกษำอบรมแก่  นนร. เพื่อส ำเร็จเป็นนำยทหำรสัญญำบัตรของ
กองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ควำมเป็นนักรบท่ีชำญฉลำด” ดังนี้ 

1.  เป็นแบบฉบับของนำยทหำรสัญญำบัตรผู้มีลักษณะผู้น ำท่ีดี มีวินัย มีควำมกล้ำหำญ 
เสียสละ   รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมกำรณ์ในกำรอุทิศตนเพื่อชำติและประชำชน 

2.  มีควำมรู้ควำมสำมำรถขั้นพื้นฐำนในวิชำทหำรเหล่ำต่ำงๆ ท้ังทำงเทคนิคและทำงยุทธวิธี 
สำมำรถเป็นผู้น ำกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรในระดับหมวดของหน่วยก ำลังรบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3.  มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพทหำร และช่วยพัฒนำกองทัพ ตลอดจนกำร
อุทิศตนเพื่อควำมเป็นทหำรอำชีพอย่ำงแท้จริง 

4.  มีควำมเข้มแข็งท้ังร่ำงกำยและจิตใจเป็นสุภำพบุรุษ มีคุณธรรม สำมำรถพัฒนำและด ำรง
ควำมเข้มแข็งของสมรรถภำพร่ำงกำยและจิตใจ ท้ังในตนเองและเสริมสร้ำงให้แก่ก ำลังพลในหน่วยงำนของ
ตน รวมท้ังมีจิตส ำนึกและสัญชำตญำณในกำรรบ 

5.  มีพื้นฐำนควำมรู้วิทยำกำรระดับอุดมศึกษำในด้ำนวิทยำศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ 
สังคมศำสตร์ และอักษรศำสตร์ เพียงพอส ำหรับกำรปฏิบัติงำนในฐำนะนำยทหำรสัญญำบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพื้นฐำนเพียงพอในกำรช่วยพัฒนำท้องถิ่นและประเทศชำติ 

6.  มีควำมสำมำรถในกำรฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชำ 
( สวท.รร.จปร. ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 
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 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่หรือน ำไปใชป้ระโยชน์   
 ค ำอธิบำย 
 ผลงำนของ นนร. ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์/เผยแพร่สู่สำธำรณะ และ/หรือน ำไปใช้ประโยชน์ตำม
วัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะท่ีระบุไว้ในโครงงำน  

( สวท.รร.จปร. ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน   
 ค ำอธิบำย 

  นนร. มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์สอดคล้องตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของ สวท.รร.จปร. 
 เกณฑ์กำรประเมิน 

1.  หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 
1.1  มีเหตุผลในกำรก ำหนดอัตลักษณ์ของ นนร. ท่ีเหมำะสมและปฏิบัติได้ 

                กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ก ำหนดอัตลักษณ์ นนร. ให้มีควำมเป็น “นักรบ ท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ

เป็นผู้น ำหน่วยทหำร” ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของ สวท.รร.จปร. ตำมอัตรำเฉพำะกิจหมำยเลข 
4400 ท่ีก ำหนดให้ สวท.รร.จปร. มีหน้ำท่ี “ฝึกสอนวิชำทหำรขั้นพื้นฐำนทำงยุทธวิธี และเทคนิคของเหล่ำ
ต่ำงๆ กำรฝึกกำรยุทธเคล่ือนท่ีทำงอำกำศ กำรฝึกหลักสูตรส่งทำงอำกำศและกำรฝึกหน่วยทหำรขนำดเล็ก 
กำรยุทธภำยใต้สภำพพิเศษและปฏิบัติกำรพิเศษ” (1.4-1)  ให้กับ นนร. ตำมหลักสูตร รร.จปร. ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.2558 โดยด ำเนินกำรฝึกสอนในภำคกำรศึกษำ จ ำนวน 1,072 ช่ัวโมง และภำคกำรฝึก 
จ ำนวน 2,865 ช่ัวโมง รวมท้ังส้ิน 3,937 ช่ัวโมง (1.4-2) ซึ่งก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรฝึกและศึกษำไว้
ดังนี้ 

- นนร. ช้ันปีท่ี 1 ฝึกและศึกษำวิชำทหำรเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้ำชุดฯ 
- นนร. ช้ันปีท่ี 2 ฝึกและศึกษำวิชำทหำรในระดับผู้บังคับหมู่ฯ 
- นนร. ช้ันปีท่ี 3 ฝึกและศึกษำวิชำทหำรในระดับผู้บังคับหมวดฯ 
- นนร. ช้ันปีท่ี 4 ฝึกและศึกษำวิชำทหำรในเรื่องท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรเป็นผู้น ำหน่วยฯ 
- นนร. ช้ันปีท่ี 5 ฝึกและศึกษำวิชำทหำรเพิ่มเติมในเรื่องท่ีจ ำเป็นอื่นๆฯ 
 กระบวนกำรหลักตำมหน้ำท่ีของ สวท.รร.จปร. ท่ีจะท ำให้ นนร. ปรำกฏอัตลักษณ์ตำม

เป้ำหมำยนั้นประกอบด้วย กำรศึกษำในภำคกำรศึกษำโดยจะใช้เวลำในวันรำชกำรตำมตำรำงกำรเรียนกำร
สอนของ สวท.รร.จปร. (1.4-3) ส่วนกำรฝึกศึกษำในภำคกำรฝึกหรือเรียกว่ำกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. จะ
ใช้เวลำต่อจำกกำรศึกษำภำควิชำกำรของภำคกำรศึกษำท่ี 2 ต้ังแต่เดือนมกรำคมถึงเดือนเมษำยนตำมค ำส่ัง
กำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 (1.4-4)   
  ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

1.2  มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  กำรด ำเนินงำน 

     สวท.รร.จปร. ก ำหนดตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยเป็นอักษรระดับ (A-N)  ตำมระเบียบ 
รร.จปร. ว่ำด้วยกำรศึกษำและกำรให้รำงวัลกำรศึกษำ นนร. พ.ศ. 2558 (1.4-5) โดยก ำหนดผลกำรศึกษำ 
A=ดีเลิศ  B+=ดีมำก  B=ดี  C+=ค่อนข้ำงดี  และก ำหนดระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยจำกจ ำนวน นนร. 
ท่ีได้ผลกำรเรียนและกำรฝึกตั้ง B ขึ้นไป เป็นจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80      

  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
กำรด ำเนินงำน  

           สวท.รร.จปร. มีระบบและกลไกขับเคล่ือนกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และกำรฝึกวิชำทหำร  ดังนี้ 
 1) มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรประจ ำช้ัน นนร. ช้ันปีท่ี 1 - 5 ภำคกำรศึกษำท่ี 1 และ 2  เพื่อ
เป็นผู้แทนของผู้บังคับบัญชำในกำรวำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับดูแล รวมถึงกำรให้
ข้อเสนอแนะและให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนวิชำทหำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด (1.4-6) 
คณะกรรมกำรประจ ำช้ันจะเข้ำร่วมในกำรประชุมกับส่วนกำรศึกษำและกรมนักเรียนเพื่อให้กำรเรียนกำร
สอนของ นนร. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยมีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้ผู้บังคับบัญชำได้รับทรำบและ
อนุมัติ (1.4-7) 
 2) มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร (1.4-8) เพื่อตรวจสอบ 
รับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติของคณำจำรย์เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
กำรศึกษำ ตรวจและรับรองต ำรำเรียน แผนบทเรียน เอกสำรน ำ ฯ        
 3) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำทหำรนั้น สวท.รร.จปร. จะพิจำรณำสรรหำอำจำรย์ท่ีมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ท่ีจะมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ นนร. โดยจะมีหนังสือขอ
ควำมอนุเครำะห์อำจำรย์พิเศษไปยังหน่วยต่ำง ๆ จำกนั้น รร .จปร. จะมีค ำส่ังแต่งต้ังอำจำรย์พิเศษเป็น
ผู้สอน นนร. (1.4-9) เมื่อจบกำรเรียนกำรสอนจะท ำกำรสอบประเมินผล และรำยงำนผลกำรเรียนวิชำ
ทหำรของ นนร. ให้ รร.จปร. อนุมัติ (1.4-10)   
 4) กำรด ำเนินกำรฝึกภำคสนำมให้กับ นนร. นั้น สวท.รร.จปร. จะพิจำรณำหน่วยและเหล่ำ
สำยวิทยำกำรท่ีมีควำมพร้อมท่ีจะท ำกำรฝึกให้กับ นนร. ได้ โดยจะมีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ถึงหน่วย
ต่ำง ๆ (1.4-11)  เมื่อจบกำรฝึกภำคสนำมแต่ละวิชำจะท ำกำรประเมินผล และรำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำม
ของ นนร. เป็นรำยบุคคล (1.4-12) รวมท้ังได้มีกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติในทุกครั้งภำยหลักจำกจบกำรฝึก 
เพื่อน ำปัญหำ ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ไปเป็นข้อมูล ใช้ประโยชน์ส ำหรับกำรพัฒนำ ปรับปรุง
และแก้ไข วำงแผนกำรฝึกให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อๆไป  
  ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.4 กำรมีส่วนร่วมของ นนร. คณำจำรย์ บุคลำกร และผู้บริหำรของ สวท.รร.จปร. 
                กำรด ำเนินงำน 
                 สวท.รร.จปร. ได้มีกำรด ำเนินกิจกรรมตำมแผนกำรขับเคล่ือนอัตลักษณ์ นนร . เพื่อ
เสริมสร้ำงอัตลักษณ์ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และ นนร. ดังนี้ 
  1) ในกำรเรียนวิชำทหำรมีกำรใช้แบบสอบถำมประเมินกำรเรียนกำรสอน โดย นนร . จะใช้
แบบ ปม.1 ประเมินควำมพร้อมของผู้เรียน กำรสอนของอำจำรย์ และแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อน ำไป
ปรับปรุงแก้ไขกำรเรียนกำรสอนให้ดียิ่งขึ้น (1.4-13) อำจำรย์ผู้สอนจะใช้แบบ ปม.2 ประเมิน นนร. ท้ังใน
ภำพรวมและเป็นบุคคล (1.4-14) และ ผอ.กองวิชำจะใช้แบบ ปม.3 ประเมินกำรสอนของครูอำจำรย์   
(1.4-15) เพื่อเป็นกำรก ำกับดูแลให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  
  2) ในกำรฝึกภำคสนำมมีกำรใช้แบบสอบถำมประเมินกำรฝึก  โดย นนร. จะ  ประเมินกำร
เตรียมกำรและกำรฝึกสอนของครูฝึก และประเมินกำรเตรียมกำรและกำรสนับสนุนกำรฝึก   เพื่อน ำผลไป
พัฒนำกำรฝึกในปีต่อไป (1.4-16)  ส่วนผู้บังคับบัญชำและครูฝึกจะประเมิน นนร. ในเรื่องวินัย ควำมเป็น
ผู้น ำและผลกำรฝึก  (1.4-17)     
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  3)  มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินท่ีได้จำกกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำม ให้           
ผอ.สวท.รร.จปร. ได้รับทรำบ ส่ังกำรเพิ่มเติมและอนุมัติผลกำรประเมินดังกล่ำว (1.4-18)  
   ผลกำรประเมิน     ได้คะแนน 0.40 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 1.5  มีผลกำรประเมิน นนร. ท่ีปรำกฏอัตลักษณ์ ได้คะแนนผลประเมินไม่น้อยกว่ำ          
ร้อยละ 80  

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ประเมินผลกำรสอนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำม ให้กับ นนร . ในปี

กำรศึกษำ 2561  โดยมีกำรประเมินผลกำรฝึกท่ีมุ่งเน้นผลกำรปฏิบัติเป็นรำยบุคคลเพื่อทดสอบ
ควำมสำมำรถของ นนร. หลังจำกเข้ำรับกำรฝึก (1.4-19) และก ำหนดให้อักษรระดับ B ขึ้นไปถือว่ำ นนร. 
ปรำกฏอัตลักษณ์ เป็นนักรบท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็นผู้น ำหน่วยทหำร ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้ 
 1)  นนร.ช้ันปีท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ีย 76.60 %  จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 81.53 % 
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (1.4-20)  
 2)  นนร.ช้ันปีท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ีย 82.66 %  จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 84.80 % 
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (1.4-21) 
 3)  นนร.ช้ันปีท่ี 3 มีคะแนนเฉล่ีย 83.15 %  จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 88.24 % 
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (1.4-22) 
 4)  นนร.ช้ันปีท่ี 4 มีคะแนนเฉล่ีย 76.41 %  จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 79.03 % 
ถือว่ำไม่บรรลุเป้ำหมำย (1.4-23) สืบเนื่องจำกเนื้อหำกำรเรียนของ นนร.ช้ันปีท่ี 4 มีควำมยำก  นนร. จึงท ำ
คะแนนได้ไม่ดี 
 5)  นนร.ช้ันปีท่ี 5 มีคะแนนเฉล่ีย 80.27 %  จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 80.75 % 
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (1.4-24) 
 6)  ผลรวมกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ช้ันปีท่ี 1 – 5 ปีกำรศึกษำ 
2561  มีคะแนนเฉล่ีย 79.82 %  จ ำนวน นนร. ท่ีได้คะแนน B ขึ้นไป 82.87 %  คิดเป็น 897  นำย จำก 
นนร. ท้ังหมด 1,083  นำย ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย  
 ผลกำรประเมิน      ได้คะแนน 0.40 คะแนน      ไม่ได้คะแนน 
  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน 

2.  หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินสุ่มตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของ นนร. ตำมหลักกำรสุ่มตัวอย่ำง 
วิธีค ำนวณ 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน 
ปีกำรศึกษำ 2561 สวท. มีจ ำนวน นนร. ท่ีปรำกฏอัตลักษณ์ตำมท่ีก ำหนดจ ำนวน 897 นำย  

จำกจ ำนวน นนร. ท่ีได้รับกำรสุ่มตรวจ 1,083 นำย คิดเป็นร้อยละ 82.87     
เกณฑ์กำรให้คะแนน  
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน 
ด ำเนินกำรได้ร้อยละ 82.87  เท่ำกับ                = 2.5 คะแนน 

จ ำนวน นนร. ท่ีปรำกฎอัตลักษณ์ตำมท่ี สวท.รร.จปร. ก ำหนด 
จ ำนวน นนร. ท่ีได้รับกำรสุ่มตรวจ 

 100 ผลร้อยละ = 

82.87 x 3 
100 
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สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4   
ได้คะแนนเท่ำกับ 4.5 คะแนน 

   หลักฐำนอ้ำงอิง 
1.4-1   - อัตรำเฉพำะกิจหมำยเลข 4400 (หน้ำท่ีของ สวท.รร.จปร.) 
1.4-2  - หลักสูตร รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (ด้ำนวิชำทหำร) 
1.4-3   - ตำรำงกำรศึกษำวิชำทหำร ปี 2561 
1.4-4   - ค ำส่ัง รร.จปร. เรื่อง กำรฝึกภำคสนำม ฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
1.4-5   - ระเบียบ รร.จปร. ว่ำด้วยกำรศึกษำและกำรให้รำงวัลกำรศึกษำ นนร. พ.ศ. 2558  
1.4-6    - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรประจ ำช้ัน นนร.ช้ันปีท่ี 1 – 5 ปีกำรศึกษำ 2561 
1.4-7    - ตัวอย่ำงรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำช้ัน     
1.4-8    - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร 
1.4-9  - ตัวอย่ำงกระบวนกำรขอควำมอนุเครำะห์และแต่งต้ังอำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร. 
1.4-10    - หนังสือรำยงำนผลกำรเรียนวิชำทหำร   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561      
1.4-11 - ตัวอย่ำงหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ฝึกภำคสนำมให้กับ นนร. 
1.4-12  - หนังสือรำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
1.4-13  - แบบประเมินทัศนคติ นนร. ต่อกำรเรียนกำรสอน (ปม.1)  
1.4-14  - แบบประเมินผู้เรียน (ปม.2)  
1.4-15   - แบบประเมินกำรสอนของครูอำจำรย์ โดยผู้บังคับบัญชำ (ปม.3)  
1.4-16   - แบบประเมินกำรเตรียมกำรสอนของครูฝึกและแบบประเมินกำรสนันสนุนกำรฝึกของ นนร.  
1.4-17  - แบบประเมินกำรฝึกของ นนร.   
1.4-18 - หนังสือรำยงำนผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอน  
1.4-19 - แบบบันทึกผลกำรฝึกท่ีมุ่งเน้นผลกำรปฏิบัติเป็นรำยบุคคล 
1.4-20 - ตำรำงผลกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ช้ันปีท่ี 1  
1.4-21 - ตำรำงผลกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ช้ันปีท่ี 2  
1.4-22 - ตำรำงผลกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ช้ันปีท่ี 3  
1.4-23 - ตำรำงผลกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ช้ันปีท่ี 4 
1.4-24   - ตำรำงผลกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ช้ันปีท่ี 5 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยในสถำบนั) ( 5 คะแนน)  
  ค ำอธิบำย 

นนร. มีควำมสำมำรถและทักษะกำรส่ือสำรด้วยภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่นๆ เพื่อให้ทันต่อกำร
เปล่ียนแปลงสำมำรถส่ือสำรและสัมพันธ์เช่ือมโยงกับนำนำประเทศ โดย รร.จปร. ได้ก ำหนดให้มีโครงกำร/
กิจกรรม เพื่อพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ ให้แก่ นนร. เช่น โครงกำรแลกเปล่ียน 
นนร.ระหว่ำงประเทศ กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ  

( สวท.รร.จปร. ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 1 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
1.1  ไม่ได้ด ำเนินกำร - - - 
1.2  ไม่ได้ด ำเนินกำร - - - 
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ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
1.3  ไม่ได้ด ำเนินกำร - - - 
1.4  ปฏิบัติได้ 2 ข้อ 5 4.5 22.5 
1.5  ไม่ได้ด ำเนินกำร - - - 

คะแนนรวม 5 - 22.5 
คะแนนเฉลี่ย 22.5 ÷ 5 = 4.5 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  1 
จุดแข็ง 
- กำรปฏิบัติตำมหน้ำท่ีของ นขต.สวท.รร.จปร. ส่งเสริมต่อกำรสร้ำงอัตลักษณ์ให้กับ นนร. 

และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถำบัน 
จุดที่ควรพัฒนำ 
- กำรให้อักษรระดับในกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกให้มีมำตรฐำนเดียวกันทุกกองวิชำ 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
- เพิ่มกำรด ำเนินงำนของ สวท.รร.จปร. ตำมตัวบ่งช้ีท่ี 1.5 เรื่อง มำตรกำรส่งเสริม (ภำยใน 

สวท.รร.จปร.) 
 

มำตรฐำนท่ี 2 ด้ำนคุณภำพครู อำจำรย์ 
 คุณภำพครู อำจำรย์ พิจำรณำได้จำกคุณวุฒิ และควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำรและวิชำชีพ         
มีมำตรฐำนควำมรู้ และประสบกำรณ์วิชำชีพส ำหรับข้ำรำชกำรทหำรท่ีท ำหน้ำท่ีสอน มีกิจกรรมเพื่อ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำในด้ำนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มีกำรเผยแพร่กิจกรรมท่ีพัฒนำกำรเรียนกำรสอน สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ อำจำรย์ควร
ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ เพื่อน ำควำมรู้มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน นอกจำกนี้ อำจำรย์ต้อง
ปฏิบัติตนตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร  

 กำรนับจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำ ให้นับครู/อำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติงำนจริง โดยมีระยะเวลำกำร
ท ำงำนในปีกำรศึกษำนั้น ซึ่งรวบรวมเมื่อส้ินสุดปีกำรศึกษำตำมเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลำท ำงำน 9 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 คน 
- กรณีมีระยะเวลำท ำงำน 6-9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน 
- กรณีมีระยะเวลำท ำงำนน้อยกว่ำ 6 เดือน ไม่สำมำรถน ำมำนับได้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ครู/อำจำรย์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
  ค ำอธิบำย     
  อำจำรย์ประจ ำมีคุณวุฒิและควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพในสำขำท่ีสอน สำมำรถพัฒนำ นนร. 
ให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีหลักสูตรก ำหนด มีกำรด ำเนินงำนเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงวิทยฐำนะของ
ข้ำรำชกำรทหำรท่ีท ำหน้ำท่ีสอน เพื่อสร้ำงมำตรฐำนควำมรู้ และประสบกำรณ์วิชำชีพส ำหรับข้ำรำชกำร
ทหำรที่ท ำหน้ำท่ีสอน มำตรฐำนกำรปฏิบัติตนหรือจรรยำบรรณ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน กำรพัฒนำ
ตนเองให้ทันต่อกำรพัฒนำทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และกำรทหำร อยู่เสมอ โดยมีหนังสือ
รับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอนซึ่งออกโดยหน่วยรับผิดชอบงำน ด้ำนกำรศึกษำของส่วนรำชกำรของเหล่ำ
ทัพ หรือมีใบประกอบวิชำชีพครู ตำมท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมำยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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  เกณฑ์กำรประเมิน 
  1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

1.1 มีผู้รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนด้ำนวิทยฐำนะ(1 คะแนน)              

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิและควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ ในสำขำวิชำท่ีสอน 

และมีกำรด ำเนินงำนเพื่อให้ ครู/อำจำรย์เข้ำสู่ต ำแหน่งประเภทวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรทหำรท่ีท ำหน้ำท่ี
สอน โดยหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำของเหล่ำทัพ โดยมีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรวิทยฐำนะของหน่วย      
(2.1-1) 

1.2 มีเอกสำรหลักฐำนกำรด ำเนินกำรด้ำนวิทยฐำนะ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีกำรด ำเนินงำนด้ำนวิทยฐำนะ โดย ส่งก ำลังพลเข้ำร่วม

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำของ ทบ.จ ำนวน 2 นำย (2.1-2) และมีกำรอบรมก ำลังพลเพื่อ
พัฒนำ ครู-อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (2.1-3) ส่งก ำลังพลเพื่อเข้ำรับกำรอบรมเป็นผู้ประเมิน    
วิทยฐำนะ จ ำนวน 3 นำย (2.1-4) 

1.3  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีมีหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน ซึ่งออกโดย
หน่วยรับผิดชอบงำน ด้ำนกำรศึกษำของส่วนรำชกำรของเหล่ำทัพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (2 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
 ในปี 2561 สวท.รร.จปร. มีก ำลังพลท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสำมำรถขอหนังสือรับรอง
มำตรฐำนกำรเป็นผู้สอนได้ โดยมีครู-อำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์สอนต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป จ ำนวน 11 นำย และ
ส่งก ำลังพลท่ีมีประสบกำรณ์สอนน้อยกว่ำ 10 ปี เข้ำรับกำรอบรมครูทหำรทหำรบกตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ครู จ ำนวน 12 นำย และได้ส่งหนังสือเพื่อขออนุมัติขอหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอนของ
ข้ำรำชกำรทหำรที่ท ำหน้ำท่ีสอนไปยังกรมยุทธศึกษำทหำรบก เพื่อขออนุมัติขอหนังสือรับรองมำตรฐำนกำร
เป็นผู้สอน ของอำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน 8 นำย และ ครูฝึก จ ำนวน 15 นำย (2.1-5), (2.1-6) 

ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ ค ำนวณดังนี้ 
 
 

   
 
 

1.4 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีผ่ำนกำรประเมินและเข้ำสู่ต ำแหน่งประเภทวิทยฐำนะ
ส ำหรับข้ำรำชกำรทหำรที่ท ำหน้ำท่ีสอน โดยหน่วยรับผิดชอบงำนด้ำนกำรศึกษำของส่วนรำชกำรของเหล่ำ
ทัพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 (1 คะแนน) 

ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ ค ำนวณดังนี้ 
 
 
 
 
 

 เนื่องจำกกำรด ำเนินกำรเรื่องกำรขอหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน และกำรขอรับ
กำรประเมินเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งประเภทวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรทหำรท่ีท ำหน้ำท่ีสอน โดยหน่วยงำนด้ำน
กำรศึกษำของเหล่ำทัพ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรในระยะเริ่มต้น และปัจจุบันอำจำรย์ประจ ำของ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมีหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

 100 ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ = 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมีวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรทหำรท่ีท ำหน้ำท่ีสอน 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

 100 ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ = 
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สวท.รร.จปร. ยังไม่สำมำรถขอรับกำรประเมินเพื่อเข้ำสู่ต ำแหน่งประเภทวิทยฐำนะได้ เพรำะต้องรอกำร
อนุมัติหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน จำก ยศ.ทบ. ก่อน ซึ่งปัจจุบันมีหลำยหน่วยท่ีเริ่มด ำเนินกำร
และรอกำรตอบรับจำก ยศ.ทบ. ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งช้ี 2.1 ยังไม่ครบขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. จึงขอไม่รับกำรประเมิน 
 หลักฐำนอ้ำงอิง 
2.1-1  -  ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนวิทยฐำนะ สวท.รร.จปร. 
2.1-2 -  ส ำเนำหนังสือ ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำของ ทบ. 
2.1-3 -  ส ำเนำหนังสือ กำรจัดกำรอบรมฯ เพื่อพัฒนำครู-อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
2.1-4  -  ส ำเนำหนังสือ อบรมเป็นผู้ประเมินวิทยฐำนะ ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
2.1-5 -  ส ำเนำหนังสือ ขออนุมัติหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน 
2.1-6 -  ส ำเนำหนังสือ ขออนุมัติหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน(เพิ่มเติม) 
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/อำจำรย์ ทำงกำรศึกษำและอบรมทำงด้ำนวิชำทหำรที่มีคุณภำพ 
  ค ำอธิบำย 
  สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิและควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำร/วิชำชีพในสำขำ   
ท่ีสอน กำรวัดคุณภำพอำจำรย์ พิจำรณำจำกคุณวุฒิวิชำชีพเฉพำะด้ำน ควำมเช่ียวชำญพิเศษเฉพำะด้ำน
ทำงทหำร เนื่องจำกเป็นเรื่องส ำคัญท่ีส่งผลต่อคุณภำพของนักเรียนนำยร้อย รวมท้ังพิจำรณำจำก
ควำมส ำเร็จของ สวท.รร.จปร. ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ เพื่อให้อำจำรย์ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถพัฒนำให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตำมท่ีหลักสูตร
ก ำหนด 
 เกณฑ์กำรประเมิน 
 1.  หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

   ก ำหนดค่ำน้ ำหนักระดับคุณภำพอำจำรย์ สวท.รร.จปร. 
 

คุณวุฒิทำงวิชำชีพทหำร ระดับคะแนน 
- หลักสูตรชั้นนำยร้อย 1 
- หลักสูตรชั้นนำยพัน 2 
- หลักสูตรวิชำชีพเฉพำะด้ำน 2 
- หลักสูตร สธ.,นบส.,หรือเทียบเท่ำ หรือ ป.โท ขึ้นไป 2 
- วิทยำลัยของเหล่ำทัพ และวิทยำลัยเสธทหำร 2 
- หลักสูตรแสดงควำมสำมำรถพิเศษเช่ียวชำญเฉพำะด้ำนทำงทหำร 2 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักอำจำรย์ประจ ำ 11 
 

 ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ ค ำนวณดังนี้ 
 
 
 
 

 กำรด ำเนินงำน 
 ในปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ประจ ำ จ ำนวน 24 นำย มีผลรวมถ่วงน้ ำหนัก
ของอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิและควำมเช่ียวชำญทำงวิชำกำร/วิชำชีพในสำขำท่ีสอน เท่ำกับ 138  คุณภำพ

ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ = ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของอำจำรย์ประจ ำ 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
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อำจำรย์พิจำรณำจำกคุณวุฒิวิชำชีพเฉพำะด้ำน ควำมเช่ียวชำญพิเศษเฉพำะด้ำนทำงทหำร  แสดงตำม
ตำรำง 2.1 

 

ตำรำง 2.1  รำยช่ืออำจำรย์ประจ ำของ สวท.รร.จปร. จ ำแนกทำงคุณวุฒิ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

ล ำดับ ยศ – ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง 
คุณวุฒิ (11) ค่ำ 

น้ ำหนัก 
หมำย
เหตุ 1 2 3 4 5 6 

1 พ.อ.ภัทรภพ บู่ศรี อจ.หน.ฯ   - - นบส.  5  
2 พ.อ.รัฏฐกรณ์ ไทยสีหรำช อจ.หน.ฯ    - สธ.  9  
3 พ.อ.สุดใจ ฉ่ ำศิริ อจ.หน.ฯ    - สธ./ 

ป.โท 
 7  

4 พ.อ.คมกฤช เวกชำลิกำนน อจ.หน.ฯ   - - นบส.  5  
5 พ.อ.สิริชัย เอ้ือบุณยะนันท์ อจ.หน.ฯ    - สธ.  7  
6 พ.อ.อำทมำต เนติ อจ.หน.ฯ    - สธ.  7  
7 พ.อ.ตรียุทธ์ ศรีขวัญ อจ.หน.ฯ    - สธ.  7  
8 พ.อ.พิงกำร สำยจันทร์ อจ.หน.ฯ   -  นบส.  7  
9 พ.อ.รณฤทธ์ิ โคตะโน อจ.หน.ฯ    - นบส.  7  
10 พ.อ.ณรงค์ พุมมำ อจ.หน.ฯ   - - -  3  
11 พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร อจ.หน.ฯ   -  นบส.  7  
12 พ.ท.ประเสริฐ ประสมทรัพย์ อจ.สวท.ฯ    - ป.โท  7  
13 พ.ท.หญิง กรกมล สีขำว อจ.สวท.ฯ   -  ป.โท  7  
14 พ.ท.โพธ์ิชนะวิน เหล็กจำน อจ.สวท.ฯ    - -  5  
15 พ.ท.นฤดล รักธรรม อจ.สวท.ฯ   - - -  3  
16 พ.ท.สมภำร เสำวโร อจ.สวท.ฯ   - - นบส.  5  
17 พ.ท.ชลธี ปิณฑะคุปต์ อจ.สวท.ฯ   - - -  3  
18 พ.ท.คมสัน ศำสน์ประดิษฐ์ อจ.สวท.ฯ    - นบส.  7  
19 พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษำ อจ.สวท.ฯ    - นบส.  7  
20 พ.ท.จักรกฤษ แก้วพิลูน อจ.สวท.ฯ    - สธ.  7  
21 พ.ท.วิรัตน์ ค ำถำเครือ อจ.สวท.ฯ    - -  5  
22 พ.ต.สัมพันธ์ แทนไธสง อจ.สวท.ฯ   - - -  3  
23 พ.ต.สมพร จิตตรง อจ.สวท.ฯ    - -  5  
24 ร.อ.ทินภัทร ลอยเลิศ อจ.สวท.ฯ   - - -  3  

ผลรวม 138  
 

 

หมำยเหตุ คุณวุฒิ 1 หมำยถึง ช้ันนำยร้อย 
   2 หมำยถึง ช้ันนำยพัน 
   3 หมำยถึง ควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน 
   4 หมำยถึง หลักสูตรวิชำชีพทำงทหำร 
   5 หมำยถึง สธ., นบส., ปริญญำโท 
   6 หมำยถึง วิทยำลัยเหล่ำทัพ 
  

 ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ =  
 
 

      =  
 

      = 5.75 

138 
24 

ผลรวมถ่วงน้ ำหนักระดับคุณภำพของอำจำรย์ประจ ำ 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
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 เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์  11 เท่ำกับร้อยละ 100 

 

       =  52.27 
 

 ก ำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ ไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 70  เท่ำกับ  5 คะแนน  
       ผลกำรประเมิน    

  

       =  3.73 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

2.2-1  - ตำรำงแสดงคุณวุฒิของอำจำรย์ สวท.รร.จปร.   
 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์มีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่ 
 ค ำอธิบำย 
 ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจ ำท่ีได้รับกำรตีพิมพ์ หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม
ท่ีมีกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ 

(ส่วนวิชำทหำร ฯ ไม่ได้ด ำเนินกำร) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ครู/อำจำรย์ น ำผลกำรประเมิน/กิจกรรมไปใช้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน   
ค ำอธิบำย  
สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ประจ ำท่ีน ำผลกำรประเมินในรำยวิชำมำใช้ในกำรปรับปรุง/

พัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียน โดยกำรใช้ผลงำนวิจัย/นวัตกรรม กำรวิจัย
ในช้ันเรียน เครื่องช่วยฝึก กำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของ นนร. เพื่อเข้ำรับกำรทดสอบหลักสูตรกำร
รบแบบ    จู่โจม, หลักสูตรส่งทำงอำกำศ กำรจัดกำรควำมรู้ท่ีส่งเสริมกำรเรียนรู้วิชำทหำร กำรใช้ระบบกำร
เรียน   กำรสอนแบบ E-learning โดยนับจ ำนวนกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่อจ ำนวนรำยวิชำท่ีท ำกำรสอน
ท้ังหมดใน   แต่ละปีกำรศึกษำ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
1.  หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

1.1  ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำท่ีน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน / รำยวิชำท่ีมีกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ  (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดให้จ ำนวนรำยวิชำท่ีน ำมำใช้ในกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน / จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 
เท่ำกับ 2 คะแนน 

กำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร รร.จปร. พ.ศ.

2558 ด้ำนวิชำทหำร โดยภำคกำรศึกษำในห้วงเดือน พ.ค. - ธ.ค. ของทุกปี จ ำนวน 26 วิชำ และกำรฝึก
ภำคสนำมในห้วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป จ ำนวน 18 วิชำ ซึ่งเป็นกำรฝึกปฏิบัติท่ีมุ่งขยำยผลต่อ
กำรศึกษำ (2.4-1) โดยอำจำรย์หัวหน้ำวิชำท่ีรับผิดชอบ จะประสำนกับเหล่ำสำยวิทยำกำรในกำรเตรียม     

5.75  100 
11 

5  52.27 
70 

 100 
 

จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีกำรปรับปรุง/พัฒนำกำรเรียนกำรสอน 
จ ำนวนรำยวิชำท้ังหมดในปีกำรศึกษำ 
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เนื้อหำควำมรู้ กำรใช้เครื่องช่วยฝึกท่ีจ ำเป็นต่อกำรฝึกภำคสนำม กำรเตรียมข้อสอบก่อนและหลังกำรฝึก 
รวมถึงกำรจัดกำรควำมรู้ท่ีส่งเสริมต่อกำรฝึกภำคสนำม และน ำผลกำรประเมินท้ังจำกผู้รับกำรฝึก  หน่วย
ด ำเนินกำรฝึก และ บก.หน่วยฝึก ในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ น ำมำปรับปรุง แก้ไขกำรฝึกในปีกำรศึกษำต่อไป
ของ นนร. สรุปดังนี้ 

1. นนร.ช้ันปีท่ี 1 ภำคกำรศึกษำ 7 วิชำ  ภำคกำรฝึก 5 วิชำ 
2. นนร.ช้ันปีท่ี 2 ภำคกำรศึกษำ 5 วิชำ  ภำคกำรฝึก 3 วิชำ 
3. นนร.ช้ันปีท่ี 3 ภำคกำรศึกษำ 6 วิชำ  ภำคกำรฝึก 2 วิชำ 
4. นนร.ช้ันปีท่ี 4 ภำคกำรศึกษำ 5 วิชำ  ภำคกำรฝึก 1 วิชำ 
5. นนร.ช้ันปีท่ี 5 ภำคกำรศึกษำ 3 วิชำ  ภำคกำรฝึก 3 วิชำ 
  

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ คิดเป็นร้อยละ  =  
   = 53.84 
ผลกำรประเมิน   
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 เท่ำกับ 2 คะแนน 
1.2  ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำท่ีมีกำรน ำกิจกรรมมำปรับปรุง/พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ต่อ

จ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด (3 คะแนน) 
 
 
 
 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ จ ำนวนรำยวิชำท่ีน ำกิจกรรมมำปรับปรุงและพัฒนำกำรเรียนกำร
สอนใช้ในกำรเรียนกำรสอนต่อจ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด โดยก ำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 เท่ำกับ 3 คะแนน 

กำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีจ ำนวนวิชำท่ีมีกำรน ำกิจกรรมมำปรับปรุงและ

พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเป็นกำรเน้นกำรฝึกปฏิบัติของ นนร. ท่ีมุ่งขยำยผลต่อไปยังกำรฝึกภำคสนำม 
เพื่อให้ นนร. มีควำมคุ้นเคยต่อยุทโธปกรณ์ และสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกจำกเหล่ำสำยวิทยำกำรได้ทันทีเมื่อ
เข้ำสู่ห้วงกำรฝึกภำคสนำม โดย สวท.รร.จปร. จะมีกำรเพิ่มห้วงกำรฝึกปฏิบัติต่อเครื่องมือ เครื่องช่วยฝึก ใน
ห้วงเย็นหลังเลิกเรียนของ นนร. ตำมตำรำงกำรฝึกท่ีเตรียมไว้(2.4-2). (2.4-3), (2.4.4) สรุปดังนี้ 

1. นนร.ช้ันปีท่ี 1 ภำคกำรศึกษำ 7 วิชำ  ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมตอนเย็น 4 วิชำ 
2. นนร.ช้ันปีท่ี 2 ภำคกำรศึกษำ 5 วิชำ  ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมตอนเย็น 3 วิชำ 
3. นนร.ช้ันปีท่ี 3 ภำคกำรศึกษำ 6 วิชำ  ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมตอนเย็น 1 วิชำ 
4. นนร.ช้ันปีท่ี 4 ภำคกำรศึกษำ 5 วิชำ  ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมตอนเย็น 1 วิชำ 
5. นนร.ช้ันปีท่ี 5 ภำคกำรศึกษำ 3 วิชำ  ภำคกำรฝึก 3 วิชำ 

 

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ คิดเป็นร้อยละ  = 
    = 34.61 

ผลกำรประเมิน   
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 เท่ำกับ 3 คะแนน 
หมำยเหตุ ปีกำรศึกษำ 2561 นนร. มีภำรกิจกำรฝึกเตรียมกำรฝึกร่วมหน่วยทหำรรักษำ

พระองค์  ท ำให้กำรฝึกไม่ครบตำมตำรำงท่ีก ำหนดไว้ 

14  100 
26 

 100 
 

จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีกำรน ำกิจกรรมมำปรับปรุง/พฒันำกำรเรียนกำรสอน 
จ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด 

14  100 
26 
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หลักฐำนอ้ำงอิง 
2.4-1  - เอกสำรแสดงวิชำท่ีมีกำรฝึกปฏิบัติ 
2.4-2 - เอกสำรแสดงวิชำท่ีมีกำรฝึกปฏิบัติตอนเย็น   
2.4-3 - ขออนุมัติออกค ำส่ังฝึกวิชำทหำรให้กับ นนร.ช้ันปีท่ี 1 – 5 (ภำคกำรศึกษำท่ี 1) 
2.4-4 - ขออนุมัติออกค ำส่ังฝึกวิชำทหำรให้กับ นนร.ช้ันปีท่ี 1 – 5 (ภำคกำรศึกษำท่ี 2) 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ 
 ค ำอธิบำย 
 อำจำรย์ประจ ำท่ีได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ ์เช่น ศึกษำเพิ่มเติม/ประชุมวิชำกำร/

อบรม/ศึกษำดูงำน/น ำเสนอผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัยท้ังในและ/หรือต่ำงประเทศและได้น ำควำมรู้
กลับมำขยำยผลและ/หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

 เกณฑ์กำรประเมิน 
 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)  

  ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีศึกษำเพิ่มเติม/ประชุมวิชำกำร/อบรม/ศึกษำดูงำน/
น ำเสนอผลงำน อย่ำงน้อย 30 ช่ัวโมง/ปี/คน ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
 
 
 
 
  ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด เท่ำกับ  
5 คะแนน 
  กำรด ำเนินงำน 

  ในปีกำรศึกษำ 2561  สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ประจ ำ ท่ีไ ด้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้ 
ประสบกำรณ์  และเข้ำรับกำรอบรม/สัมมนำ ท้ังภำยในและภำยนอก จ ำนวน 18 เรื่อง คิดเป็น 41 
กิจกรรม (2.5-1) อำจำรย์ประจ ำมีกำรศึกษำดูงำนทำงทหำรในพื้นท่ี 4 กองทัพภำค ในห้วงท่ีมีกำรน ำ นนร.
ช้ันปีท่ี 5 ไปศึกษำดูงำนก่อนจบกำรศึกษำระหว่ำงวันท่ี 23 – 29 ส.ค. 61 (2.5-2) อย่ำงน้อย 30 ช่ัวโมง/ปี/
คน จ ำนวน 23 นำย  
   เกณฑ์กำรให้คะแนน  

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 5 คะแนน 
 

        =    100  
 

  ผลกำรประเมิน 
  อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์   

 เกณฑ์กำรให้คะแนน  = 5 คะแนน 
  หลักฐำนอ้ำงอิง 
2.5-1  -   ตำรำงแสดง กำรอบรม/สัมมนำ ครูอำจำรย์เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ ์ 
2.5-2 -   ตำรำงแสดง กำรศึกษำดูงำน ทภ.1-4 ของ ครูอำจำรย์ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์   
  

 100 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีเพิ่มพูนควำมรู้ ฯ ไม่น้อยกว่ำ 30 ชม./ปี  
และมีกำรขยำยผล และ/หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

24  100 
24 
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 ตัวบ่งชี้ที ่2.6 อำจำรย์ ปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร 
 ค ำอธิบำย 
 สวท.รร.จปร.มีกำรก ำหนดจรรยำบรรณอำจำรย์ /ครูทหำรไว้ เป็นลำยลักษณ์อักษร              
มีกระบวนกำรส่งเสริมให้อำจำรย์ปฏิบั ติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ  มีกำรก ำกับ ดูแลกำรปฏิบั ติ 
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรด ำเนินกำรกับผู้ท่ีไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ  มีกำรด ำเนินกำร
วำงแผน ป้องกัน หรือหำแนวทำงแก้ไขกำรกระท ำผิดจรรยำบรรณวิชำชีพ 
  เกณฑ์กำรประเมิน 
  หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
 1. ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร           
ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด (2 คะแนน) 
 
 
 
 
 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยก ำหนดร้อยละ 100 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด เท่ำกับ 
2 คะแนน 
 ผลกำรด ำเนินงำน 

  ในปีกำรศึกษำ 2561 อำจำรย์ประจ ำของ สวท.รร.จปร. มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและ
แบบธรรมเนียมทหำร โดยแผนกก ำลังพล ได้มีกำรตรวจสอบอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและ
แบบธรรมเนียมทหำรเป็นประจ ำต่อเนื่องท้ังปี ไม่มีรำยงำนอำจำรย์ประจ ำ กระท ำผิดวินัย (2.6-1)  
   ผลกำรประเมิน 

   ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร ต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด   

 
 

 ผลลัพธ์เท่ำกับร้อยละ 100  
 ผลกำรประเมิน ได้ 2 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 2 
 2.  มีคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร (1 คะแนน)  
 ผลกำรด ำเนินงำน 
 สวท.รร.จปร. มีกำรจัดท ำคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร เป็นแนวทำงในกำรประพฤติ
ปฏิบัติ ธ ำรงรักษำ และส่งเสริมเกียรรติคุณของ ครู-อำจำรย์ และเพื่อเป็นแบบอย่ำงท่ีดีแก่ นนร.และบุคคล
ท่ัวไป (2.6-2)  
  ผลกำรประเมิน 
  ได้ 1 คะแนน จำกคะแนนเต็ม1 
 3. มีคณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์ /ครูทหำร และมีกำรประชุมคณะกรรมกำร
จรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)  
  

 100 
 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

24 
24  100 
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 ผลกำรด ำเนินงำน 
 สวท.รร.จปร.มีกำรแต่งต้ังคณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์ /ครูทหำร เพื่อรับผิดชอบ
ด ำเนินกำรในงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำคู่มือและด ำเนินกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของ
อำจำรย์ประจ ำ  ท้ังนี้ มี  รอง ผอ .สวท.รร.จปร. เป็นประธำน ผอ .กองวิชำเป็นกรรมกำร และ                  
รอง ผอ.กตก.สวท.ฯ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร กำรจัดประชุมก ำหนดให้มีในครำวเดียวกันกับกำร
ประชุมประจ ำเดือนของ นขต.สวท.รร.จปร. (2.6-3) 

ผลกำรประเมิน 
ได้ 1 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 1 

 4. ร้อยละของจ ำนวนครู/อำจำรย์ประจ ำท่ีผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำรอยู่ใน
ระดับดี - ดีมำก (> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด (1 คะแนน) 
 
 
 
 
 

 ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 80 ของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด เท่ำกับ 1 
คะแนน 
  กำรด ำเนินงำน 

  จ ำนวนครูอำจำรย์ประจ ำท่ีผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์ /ครูทหำรอยู่ในระดับ       
ดี-ดีมำก (มำกกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 23 นำย มีจ ำนวน 23 นำย 
(2.6-4) 
    ผลกำรประเมิน 

  ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร ต่อ
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด      

    
 

 

 ผลลัพธ์เท่ำกับร้อยละ 100  
 ผลกำรประเมิน ได้ 1 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 1 
 หลักฐำนอ้ำงอิง 
2.6-1 - รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร 
2.6-2 - คู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์ สวท.รร.จปร. 
2.6-3 - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ สวท.รร.จปร. 
2.6-4    -   ตำรำงสรุปผลกำรประเมินกำรจรรยำบรรณอำจำรย์  
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 2 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
2.1  ไม่ขอรับกำรประเมิน - - - 
2.2  ร้อยละ 52.27 5 3.73 18.63 
2.3  ไม่ได้ด ำเนินกำร - - - 

      

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร  
อยู่ในระดับ ดี – ดีมำก ( > 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 ) 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 
 100 
 

24 
24  100 
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ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
2.4   5 5 25 

 1 ร้อยละ 53.84 (2) (2)  
 2 ร้อยละ 34.61 (3) (3)  

2.5  ร้อยละ 100 5 5 25 
2.6   5 5 25 

 1 ร้อยละ 100 (2) (2)  
 2 มีกำรปฏิบัติ (1) (1)  
 3 มีกำรปฏิบัติ (1) (1)  
 4 ร้อยละ 100 (1) (1)  

คะแนนรวม 20 - 93.65 
คะแนนเฉลี่ย 93.65 ÷ 20 = 4.68 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  2 
  จุดแข็ง  
  1. อำจำรย์ สวท.รร.จปร.เป็นบุคลำกรท่ีมีศักยภำพสำมำรถพัฒนำได้เพรำะมีประสบกำรณ์ใน
กำรท ำงำนในหน่วยต่ำงๆ อีกท้ังผ่ำนกำรศึกษำตำมแนวทำงรับรำชกำร  
   2.  มีกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรของหน่วยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรส่งบุคลำกรของ
หน่วยเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกๆปี และ กำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม  
สัมมนำ อบรม เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน ร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อน ำข้อมูลมำ
พัฒนำปรับปรุง แก้ไข ด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ 
  จุดที่ควรพัฒนำ 
  1. กำรส่งเสริมให้อำจำรย์ประจ ำ เข้ำรับกำรศึกษำเพิ่มเติม ในระดับปริญญำโท และระดับ
ปริญญำเอก   
  2. ควรส่งเสริมและสนับสนุนหัวข้อกำรวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ไปสู่ระดับชำติและน ำ
ผลงำนมำใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  3. สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์และ/หรือนวัตกรรม   
 

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  1.  ควรมีแนวทำงส่งเสริมบุคลำกรมีให้กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ท้ังระดับปริญญำโท และ
ระดับปริญญำเอก ให้มำกขึ้นและมีสำขำตรงควำมต้องกำรของหน่วยในกำรใช้งำน 
  2.  ควรส่งเสริมบุคลำกรท่ียังไม่มีองค์ควำมรู้หรือขำดทักษะในกำรท ำงำนวิจัยหรือผลงำน
สร้ำงสรรค์  โดยอำจมีหน่วยงำนกลำงหรือคณะท ำงำนท่ีช่วยเหลือให้ค ำปรึกษำ 

  3.  ควรสนับสนุนหรือผลักดันให้มีต ำแหน่งวิทยฐำนะให้เกิดแรงจูงใจอย่ำงแท้จริง เพื่อเป็น
แรงจูงใจในกำรท ำวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ 
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มำตรฐำนท่ี 3 ด้ำนคุณภำพหลักสูตร 
 สวท.รร.จปร. มีกำรบริหำรกำรพัฒนำหลักสูตร ท้ังในดำนวิทยำกำรอุดมศึกษำและ วิทยำกำร

ทหำร ใหตอบสนองตอกำรผลิตบุคลำกรตำมวัตถุประสงคของกองทัพ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัย
สอดคลองกับเทคโนโลยี วิทยำกำรและควำมตองกำรของกองทัพ มีกำรจัดกำรเรียนรู ท่ีหลำกหลำย โดย   
เนนกำรปฏิบัติจริงและส งเสริมประสบกำรณ จริง โดยบุคลำกรทำงกำรศึกษำท่ีมี คุณภำพและมี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด มีหลักเกณฑกำรวัดและประเมินผลท่ีมีมำตรฐำน ตลอดจนมีกำรจัดหำส่ิง
สนับสนุนกำรเรียนรู 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร  
 ค ำอธิบำย    

 สวท.รร.จปร. มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ควำม
ต้องกำรของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกกำรเปิด - ปิดหลักสูตร ตำมแนวทำงปฏิบัติท่ีก ำหนดทุก
หลักสูตร มีกำรด ำเนินงำนให้ เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ มีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มีควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและบริหำร
หลักสูตรระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง มีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนด มีกำร
น ำผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มำใช้ในกำร
ปรับปรุงหลักสูตร 
 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน  

 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
  1. หลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของหน่วยงำนต้นสังกัด/กระทรวงศึกษำธิกำร/

สภำวิชำชีพ/องค์กรวิชำชีพหรือหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง  
 กำรด ำเนินงำน 
 - สวท.รร.จปร. รับผิดชอบหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ด้ำนวิชำทหำร 

(ปรับปรุงพ.ศ. 2558) ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมต้องกำรของกองทัพบก โดยสภำกำรศึกษำวิชำทหำรได้
มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่ำทัพ 5 ปี ของเหล่ำทัพ โดยเริ่มใช้ต้ังแต่ พ.ศ. 2558 (เอกสำร 3.1-1) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  2.  มีคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร และมีกำรประชุมคณะกรรมกำร ฯ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี       

 กำรด ำเนินงำน 
 - สวท.รร.จปร. ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธำน 

และในปีกำรศึกษำ 2561 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ    (เอกสำร 3.1-2) 
ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  3.  มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ/หน่วยงำนท่ี
เกี่ยวข้อง หรือประชำคมอำเซียน 

 กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรทบทวน 

กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร รวมท้ังเชิญหน่วยทหำรและเหล่ำสำยวิทยำกำรมำร่วมประชุมเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมสมบูรณ์และจัดให้มีกำรฝึกปฏิบัติในกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนนำย
ร้อยเพิ่มมำกขึ้น ท้ังนี้ ได้จัดกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำของกองทัพบก พ.ศ.
2560 - 2564 และหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ด้ำนวิชำทหำร (ปรับปรุง พ.ศ.2558)  
(เอกสำร 3.1-3) 



31 
 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
           4.  มีกำรประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 -  6 ปี  

 กำรด ำเนินงำน 
มีกำรประเมินหลักสูตร จำกหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อยท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ โดยกองสถิติ

และประเมินผล โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนดไว้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ ไปแล้ว 
1 ปี  ท้ังนี้ ในส่วนของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่เป็น 5 ปี นักเรียนนำยร้อย (จปร.รุ่น 64) ส ำเร็จกำรศึกษำไป
เมื่อ เดือนธันวำคม ปี 2559 ซึ่งนับเป็นรุ่นแรกอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรประเมิน ของ กองสถิติและ
ประเมินผล ในส่วนของ สวท.รร.จปร. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสอบถำมเฉพำะด้ำนวิชำทหำร พร้อมท้ังได้
น ำส่งถึงหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อย เพื่อน ำข้อมูลในขั้นต้น มำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ 
นนร. ต่อไป ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใจมำกท่ีสุด (เอกสำร 3.1-4) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 5.  มีกำรน ำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำมำปรับปรุง

หลักสูตร  
 กำรด ำเนินงำน 

รร.จปร. ได้มีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของหน่วยงำนผู้ใช้ ท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จ
กำรศึกษำจำก รร.จปร. เป็นประจ ำทุกปี หลังจำกนักเรียนนำยร้อย ส ำเร็จกำรศึกษำออกไป ปฏิบัติงำนแล้ว 
1 ปี โดยในปี 2559 งดกำรประเมินเนื่องจำก อยู่ระหว่ำงกำรเปล่ียนแปลงหลักสูตรชะลอกำรส ำเร็จ
กำรศึกษำ 1 ปี  และในปี 2560 - 2561 อยู่ระหว่ำงกำรประเมิน จปร.รุ่นท่ี 64 ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำไปเมื่อ 
เดือนธันวำคม 2559 และจะน ำผลส ำรวจดังกล่ำวไปปรับปรุงหลักสูตร ด้ำนวิชำทหำรต่อไป ในส่วนของ 
สวท.รร.จปร. ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบสอบถำม พร้อมท้ังได้น ำส่งถึงหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อย เพื่อน ำ
ข้อมูลมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ นนร. ตำมข้อเสนอแนะท่ีได้รับต่อไป (เอกสำร 3.1-4) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.1   
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

3.1-1  - หลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้ำนวิชำทหำร 
3.1-2   - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร 
3.1-3  - หนังสือ ผฝศ.กตก.สวท.รร.จปร.ท่ี กห 0460.3.1.2/509 ลง 7  พ.ย.61 เรื่อง  ประชุมพิจำรณำ

กำรปรับปรุงหลักสูตรวิชำทหำร ปี 2563 
3.1.4  - รำยละเอียดผลกำรส ำรวจควำมคิดเห็น เรื่อง ควำมพึงพอใจของหน่วยงำนผู้ใช้ท่ีมีต่อผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำ จปร.รุ่นท่ี 64 ประจ ำปี 2559 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ค ำอธิบำย    

 สวท.รร.จปร. ด ำเนินกำรให้อำจำรย์จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ /แผนกำรสอน
รำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนท่ีหลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำ
กำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
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 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
        หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

          1.  มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอนรำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนท่ีหลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม 
ค่ำนิยม ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของ
จ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด (1 คะแนน) 
       กำรด ำเนินงำน 
        สวท.รร.จปร. มีกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน/แผนบทเรียนรำยวิชำ/ตำรำง
ก ำหนดกำรฝึกในทุกรำยวิชำท่ีท ำกำรสอนตำมหลักสูตรกำรศึกษำ มคอ .3 และ มคอ.4  โดยผ่ำนกำร
พิจำรณำจำก คณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ สวท.รร.จปร. ทุกรำยวิชำ (เอกสำร 3.2-1 ) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
   2.  มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรสอนท่ีก ำหนด (1 คะแนน)   

       กำรด ำเนินงำน 
        สวท.รร.จปร. มีกำรจัดท ำ มคอ. 5 และ มคอ.6 ในทุกรำยวิชำเพื่อแสดงถึงจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมแผนกำรสอน ของรำยวิชำท่ีก ำหนดในหลักสูตร (เอกสำร 3.2-2) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  3.  ร้อยละของจ ำนวนรำยวิชำท่ีมีผลประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำอยู่ในระดับ ดี–ดีมำก    
(> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด (1 คะแนน)  

            วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน   
ปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีจ ำนวนรำยวิชำท่ีมีผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอน

รำยวิชำอยู่ในระดับ ดี-ดีมำก (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5)  จ ำนวน 26 วิชำ จ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด จ ำนวน 
26 วิชำ คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสำร 3.2-3) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
4.  ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนท่ีมีผลกำรประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมำก (> 3.51 จำก

คะแนนเต็ม 5) ต่อจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนท้ังหมด 
  วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน    
                 ปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีจ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนท่ีมีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี-ดีมำก 
(> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) จ ำนวน 24 นำย จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนท้ังหมด จ ำนวน 24 นำย คิดเป็นร้อย
ละ 100 (เอกสำร 3.2-4)  

จ ำนวนรำยวิชำท่ีมีผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ  
อยู่ในระดับ ดี – ดีมำก ( > 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 ) 

จ ำนวนรำยวิชำท้ังหมด  100 
 

ผลร้อยละ = 
 

จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนท่ีมีผลประเมินอยู่ในระดับ  
ดี – ดีมำก ( > 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 ) 

จ ำนวนอำจำรย์ผู้สอนท้ังหมด  100 
 

ผลร้อยละ = 
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ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
5.  มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ มำปรับปรุงแผนกำรสอน       

(1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรน ำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำซึ่งแสดงใน มคอ. 5  

มำปรับปรุงแผนกำรสอนในรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) ในทุกรำยวิชำ (เอกสำร 3.2-5) 
ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.2  
 ได้คะแนนเท่ำกับ 3 คะแนน 
   หลักฐำนอ้ำงอิง 
3.2-1  - มคอ.3, มคอ.4 
3.2-2  - มคอ.5, มคอ.6 
3.2-3  - แบบประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (แบบ ปม.1) 
3.2-4  - แบบประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (แบบ ปม.3) 
3.2-5 - มคอ.3 
 ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 กำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 ค ำอธิบำย    

  สวท.รร.จปร. ด ำเนินกำรให้อำจำรย์ก ำหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีกำรวัด และประเมินผลให้
ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเป็นไปตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอน ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลท่ีเหมำะสมและหลำกหลำย 
ตลอดจนน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำผู้เรียน 

 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

  1.  มีหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลและอำจำรย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีกำรวัด และประเมินผล 
ให้ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินงำน 
  สวท.รร.จปร. มีกำรจัดท ำเอกสำรน ำ/มคอ.3 ในทุกรำยวิชำท่ีท ำกำรสอน และได้มีกำรก ำหนด
วิธีกำรประเมินผลในแต่ละด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนนำยร้อย ซึ่งอยู่ใน มคอ.3 หมวดท่ี 4 กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนนำยร้อย และหมวดท่ี 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล โดยหลักเกณฑ์
กำรวัดและกำรประเมินผลดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำ
ทหำรก่อนท ำกำรสอนในทุกภำคกำรศึกษำ (เอกสำร 3.3-1) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  2.  มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/
แผนกำรสอน (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
  สวท.รร.จปร. จัดท ำ มคอ. 5 ในทุกรำยวิชำท่ีท ำกำรสอน และได้มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมท่ีระบุไว้ในรำยละเอียดของวิชำ ซึ่งอยู่ในหมวดท่ี 2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนกำร
สอน และหมวดท่ี 3 สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ ซึ่งได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
ก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำรทุกรำยวิชำ (เอกสำร 3.3-2) 
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ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 3.  มีกำรแจ้งผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ให้ผู้ปกครองทรำบอย่ำงน้อย 1 - 2 ครั้ง/ปี
กำรศึกษำ (0.5 คะแนน)   

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ไม่ได้ด ำเนินกำรในเรื่องนี้ โดยทำงปฏิบัติตำมนโยบำย ผบ .รร.จปร.ให้ 

กสป.รร.จปร. ประกำศผลกำรศึกษำเป็นส่วนรวมเม่ือจบภำคกำรศึกษำในแต่ละภำค  
ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  4.  มีระบบตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ ของนักเรียนนำยร้อยเพื่อควำม
โปร่งใส และยุติธรรม (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
   สวท.รร.จปร. ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ  และคณะกรรมกำรประจ ำ
ช้ัน มีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของ นักเรียนนำยร้อย เพื่อควำมโปร่งใสและ
ยุติธรรม (เอกสำร 3.3-3) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  5.  มีกำรน ำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำผู้เรียน (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
   สวท.รร.จปร. จัดท ำ มคอ. 5 ในทุกรำยวิชำท่ีท ำกำรสอน และได้มีกำรน ำผลท่ีได้จำกกำรวัด
และกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำรสอน รวมท้ังกำรทดสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์รำยวิชำของนักเรียน
นำยร้อยซึ่งระบุไว้ในหมวดท่ี 7 กำรประเมินรำยวิชำและกระบวนกำรปรับปรุง (เอกสำร 3.3-2) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 6.  มีกำรปรับปรุงและพัฒนำข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภำพ (0.5 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
   กองวิชำท่ีท ำกำรสอน ออกข้อสอบ เสนอคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ  เพื่อ
ตรวจสอบแก้ไข และอนุมัติให้น ำข้อสอบไปท ำกำรสอบประเมินผล (เอกสำร 3.3-3)  

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 0.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.3  
 ได้คะแนนเท่ำกับ 4 คะแนน 
   หลักฐำนอ้ำงอิง 
3.3-1  - มคอ.3 
3.3-2  - มคอ.5 
3.3-3  - ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ   
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 กระบวนกำรพัฒนำกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร  
  ค ำอธิบำย 
   สวท.รร.จปร. มีกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำเป็นไปตำมหลักสูตร เพื่อเสริมสร้ำงผู้น ำ
ทำงทหำรให้มีควำมเหมำะสมกับสภำวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ มี
ควำมรู้ท้ังภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในศำสตร์ด้ำนวิทยำกำรทหำร รวมท้ังมีกำรประเมินผลและน ำผลกำร
ประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง 
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 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

  1.  มีกิจกรรมกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรในหลักสูตร (1 คะแนน) 
 กำรด ำเนินงำน 
- สวท.รร.จปร. มีแผนงำนโครงกำรและกิจกรรม ด ำเนินกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรตำมหลักสูตร 

รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) (เอกสำร 3.1-1 ) โดยมีกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรกำรฝึกศึกษำวิชำ
ทหำร  ท่ีมีกำรปรับระยะเวลำในกำรศึกษำเป็น 5 ปี  สวท.รร.จปร. ได้ขออนุมัติจัดกำรเรียนกำรสอนมีเกรด
ครบทุกวิชำตำมหลักสูตรและจัดกำรฝึกภำคสนำมในปีกำรศึกษำ 2561 (เอกสำร 3.4-1) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  2.  มีหน่วยงำนรับผิดชอบและด ำเนินกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรตำมหลักสูตร (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
 ในกำรด ำเนินกำรจัดกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร แผนกฝึกศึกษำ กองบังคับกำรเตรียมกำร 
สวท.รร.จปร. เป็นส่วนด ำเนินกำร โดยในภำคกำรศึกษำได้ออกตำรำงกำรศึกษำวิชำทหำร ท้ังภำค
กำรศึกษำท่ี 1 และ 2 ให้ หน่วยขึ้นตรง ส่วนวิชำทหำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ด ำเนินกำร โดย
ก ำหนดให้กองวิชำรับผิดชอบกำรฝึกศึกษำในรำยวิชำทหำรตำมหลักสูตรฯ ท่ีก ำหนด (เอกสำร 3.4-2) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  3.  จ ำนวนหน่วยกิตรวมของกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต (0.5 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
 ในปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรเป็นไปตำมกำรจัด
กำรศึกษำหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) (เอกสำร 3.4-3) 
 กำรศึกษำด้ำนวิชำทหำรมีระยะเวลำกำรศึกษำ 5 ปี เพื่อให้มีเกรดครบทุกวิชำ ก ำหนดในภำค
กำรศึกษำมี 10 ภำคกำรศึกษำ จ ำนวน 26 วิชำ รวม 10 หน่วยกิต มีจ ำนวน 1,072 ชม. (เอกสำร 3.4-3) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 0.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  4.  จ ำนวนสัปดำห์ของกำรฝึกภำคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่ำ 8 สัปดำห์/ปี หรือมีระยะเวลำกำรฝึก

ภำคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่ำ 1,400 ช่ัวโมง ส ำหรับหลักสูตร 5 ปี (0.5 คะแนน) 
 กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ด ำเนินกำรจัดกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรเป็นไปตำมกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร 

รร.จปร.ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ด้ำนวิชำทหำร ในภำคกำรฝึก/กำรฝึกภำคสนำม มี 5 ภำคกำรฝึก มีกำรฝึก
ภำคสนำมท้ังส้ิน 18 วิชำ ใช้เวลำในภำคกำรฝึกภำคสนำม 2,865 ชม.รวมภำคกำรศึกษำและภำคกำรฝึก
ตำมหลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) ท้ังส้ิน 3,937 ชม. (เอกสำร 3.4-3) 

กำรฝึกภำคสนำมประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ต้ังแต่วันท่ี 14 ม.ค.62 ถึง 10 เม.ย.62 เป็นกำร
จัดกำรฝึกภำคสนำมตำมหลักสูตร รร.จปร.ด้ำนวิชำทหำร พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 ปี)  

- นนร.ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 70 ท ำกำรฝึกภำคสนำม 
  1.  กำรฝึกสุขศำสตร์ทหำร จ ำนวน 40 ช่ัวโมง  
  2. กำรฝึกป้องกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ จ ำนวน 40 ช่ัวโมง 
  3. กำรฝึกกำรติดต่อส่ือสำรเบื้องต้น จ ำนวน 40 ช่ัวโมง  
 4. กำรฝึกป้อมสนำมฯ วัตถุระเบิดและกำรท ำลำย จ ำนวน 80 ช่ัวโมง  
 5. กำรฝึกยิงอำวุธประจ ำกำย จ ำนวน 120 ช่ัวโมง  
 6. กำรฝึกบุคคลท ำกำรรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐำน จ ำนวน 160 ช่ัวโมง 
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- นนร.ช้ันปีท่ี 2 รุ่นท่ี 69 ท ำกำรฝึกภำคสนำม  
 1.  กำรฝึกยิงอำวุธประจ ำหน่วยหลักยิงและตรวจกำรณ์ จ ำนวน 80 ช่ัวโมง  
 2.  กำรฝึกยุทธวิธีทหำรรำบระดับหมู่  จ ำนวน 120 ช่ัวโมง  
 3.  กำรฝึกขับรถยนต์ทหำร จ ำนวน จ ำนวน 40 ช่ัวโมง 
 4.  กำรฝึกกำรใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่ำทหำรม้ำ จ ำนวน 40 ช่ัวโมง  
 5.  กำรฝึกปืนใหญ่สนำมและปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำน จ ำนวน 120 ช่ัวโมง  
- นนร.ช้ันปีท่ี 3 รุ่น 68 ท ำกำรฝึกภำคสนำม 
 1.  กำรฝึกยุทธวิธีทหำรม้ำระดับหมวด จ ำนวน 80 ช่ัวโมง  
 2.  กำรฝึกยุทธวิธีทหำรรำบระดับหมวด จ ำนวน 120 ช่ัวโมง  
 3.  กำรฝึกหลักสูตรส่งทำงอำกำศ  จ ำนวน 200 ช่ัวโมง 
- นนร.ช้ันปีท่ี 4 รุ่น 67  
 1. ท ำกำรฝึกหลักสูตรกำรรบแบบจู่โจม จ ำนวน 1,065 ช่ัวโมง   
- นนร.ช้ันปีท่ี 5 รุ่น 66  
 1. กำรฝึกหน่วยทหำรขนำดเล็ก 
 2. กำรฝึกกำรใช้อำวุธในกำรต่อสู้ระยะประชิด 
 3. กำรฝึกปฏิบัติงำนของหน่วยเฉพำะกิจ 
ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 0.5 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  5.  มีกำรประเมินผลกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร (1 คะแนน) 
 กำรด ำเนินงำน 
ในกำรฝึกภำคสนำม สวท.รร.จปร. มีกำรประเมินผลกำรศึกษำทุกรำยวิชำท่ีท ำฝึกภำคสนำม 

หลังจบกำรฝึกมีกำรสรุปผลกำรฝึกให้ รร.จปร. ทรำบทุกครั้ง (เอกสำร 3.4-4) 
ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  6.  มีกำรน ำผลประเมินมำปรับปรุงกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร (1 คะแนน) 
 กำรด ำเนินงำน 
หลังจำกเสร็จส้ินกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร สวท.รร.จปร.มีกำรน ำเสนอปัญหำข้อขัดข้องในปีกำร

ฝึกท่ีผ่ำนมำเสนอต่อ รร.จปร. เพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนกำรฝึกภำคสนำมในปีต่อไป (เอกสำร 3.4-5)  
ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

 สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.4  
 ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
   หลักฐำนอ้ำงอิง 
3.4-1  - รำยงำนผลกำรศึกษำ 
3.4-2  - ค ำส่ังฝึกภำคสนำมของหน่วยเหล่ำสำยวิทยำกำร  
3.4-3 - หลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้ำนวิชำทหำร 
3.4-4   - รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำม 
3.4-5  - มคอ.6 
   ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ประสิทธิผลของกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร  
  ค ำอธิบำย  
   สวท.รร.จปร. มีแผนกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ มีหน่วยงำน
รับผิดชอบ ก ำกับดูแลกำรฝึกศึกษำให้เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด มีกำรวัดและประเมินผลกำรฝึกวิชำทหำร
และกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ รวมท้ังมีกำรน ำผลกำรประเมินน ำมำปรับปรุง พัฒนำกำรฝึกวิชำทหำร
และกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ ตลอดจนมีกำรประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้ำงสรรค์นวัตกรรม เพื่อใช้
สนับสนุนกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้น ำ 
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 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 
 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 

  1.  มีแผนกำรฝึกวิชำทหำร (1 คะแนน) 
 กำรด ำเนินงำน 
ในปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีกำรจัดท ำแผนกำรฝึกวิชำทหำรกำรด ำเนินกำรโดยเริ่ม

หลังจำกท่ี รร.จปร. อนุมัติปฏิทินกำรศึกษำแล้ว  จะวำงแผนจัดกำรศึกษำโดยจัดท ำตำรำงกำรฝึกภำคสนำม
เสนอให้ท่ีประชุม สวท.รร.จปร.พิจำรณำ และขออนุมัติหลักกำรฯ ถึง รร.จปร. เพื่อติดต่อประสำนงำนส่วน
ท่ีเกี่ยวข้อง (เอกสำร 3.5-1) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  2.  มีกำรฝึกตำมแผนท่ีก ำหนด (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
ในภำคกำรฝึก/กำรฝึกภำคสนำม มี 5 ภำคกำรฝึก มีกำรฝึกภำคสนำมท้ังส้ิน 17 วิชำ ใช้เวลำ

ในภำคกำรฝึกภำคสนำม 2,865 ชม.รวมภำคกำรศึกษำและภำคกำรฝึกตำมหลักสูตร รร.จปร.พ.ศ.2558 
ท้ังส้ิน 3,937 ชม. กำรจัดกำรฝึกภำคสนำม สวท.รร.จปร. ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 ต้ังแต่วันท่ี 14 ม.ค.62 
ถึง10 เม.ย.62  ในหลักสูตร รร.จปร.ด้ำนวิชำทหำร พ.ศ.2558 (หลักสูตร5 ปี) ได้ด ำเนินกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับเหล่ำสำยวิทยำกำรท่ีจะด ำเนินกำรฝึกในแต่ละวิชำจัดท ำควำมต้องกำร งป .และ สป.3 
ก ำหนดตำรำงกำรฝึก มีกำรจัดกำรฝึกตำมตำรำงกำรฝึกท่ีก ำหนด โดยหน่วยฝึกประจ ำวิชำต่ำง  ๆ ท่ี
รับผิดชอบกำรฝึกจะรำยงำนกำรฝึกประจ ำวันให้ กอ.ฝึกรร.จปร. ทรำบ ผ่ำน กอ.ฝึกสวท.รร.จปร. ทุกวัน  
(เอกสำร 3.5-1) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  3.  มีกำรประเมินผลกำรฝึกวิชำทหำร (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
ตลอดห้วงเวลำท่ีท ำกำรฝึกในวิชำต่ำง ๆ จะมีกำรประเมินผลกำรฝึกสนำม โดย ครู/ผช.ครู  

หน่วยฝึกและ สวท.รร.จปร. มีกำรประเมินผลกำรฝึกทุกรำยวิชำท่ีมีกำรท ำกำรฝึกภำคสนำมหลังจบกำรฝึก
มีกำรสรุปผลรำยงำนให้ รร.จปร. ทรำบ (เอกสำร 3.5-2) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  4.  มีกำรน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง และพัฒนำกำรฝึกวิชำทหำร (1 คะแนน) 

 กำรด ำเนินงำน 
ท ำกำรฝึกเพิ่มเติมด้ำนวิชำทหำรให้กับ นนร. (เอกสำร 3.5-2) 
ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 

  5.  มีนวัตกรรมท่ีใช้สนับสนุนในกำรฝึกวิชำทหำร (1 คะแนน) 
 กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. มีกำรน ำเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยเลเซอร์ มำใช้ท ำกำรฝึกประกอบกำรยิงปืนให้กับ  

นนร.อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ นนร. มีทักษะและควำมช ำนำญในกำรใช้อำวุธประจ ำกำยให้มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้นตำมล ำดับ (เอกสำร 3.5-3) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
               สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.5  
 ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
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   หลักฐำนอ้ำงอิง 
3.5-1  - ค ำส่ังฝึกภำคสนำมของ นนร.ช้ันปีท่ี 1-4 
3.5-2  - ค ำส่ังกำรฝึกเพิ่มเติม 
3.5-3   - หนังสือ กยข.รร.จปร. ท่ี กห 0460.1.3/18 ลง 4 ม.ค.60 เรื่อง  เสนออนุมัติโครงกำรของ กห 

จัดหำเครื่องช่วยฝึก 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 3 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
3.1  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 3.5 17.5 
3.2  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 5 25 
3.3  ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 5 4.5 22.5 
3.4  ปฏิบัติได้ 6 ข้อ 5 5 25 
3.5  ปฏิบัติได้ 1 ข้อ 5 5 25 

คะแนนรวม 25 - 115 
คะแนนเฉลี่ย 115 ÷ 25 = 4.6 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  3 
  จุดเด่น 
  1.  สวท.รร.จปร. มีหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ด้ำนวิชำทหำร (ปรับปรุง 
พ.ศ.2558) โดยสภำกำรศึกษำวิชำทหำรได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่ำทัพ 5 ปี ของเหล่ำทัพ ท ำให้มี
แนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมต้องกำรของทัพบก 

 2. สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ท่ีมีคุณภำพและมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนตำมหน่วยของ
กองทัพบก ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ท ำให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์ให้กับ นนร.ได้เป็น
อย่ำงดี 
  3.  สวท.รร.จปร. ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี จำกหน่วยต่ำง ๆ ในกองทัพบก ในกำร
สนับสนุนวิทยำกรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และกำรฝึก รวมถึงร่วมให้ข้อเสนอแนะในกำร
พัฒนำหลักสูตรมำอย่ำงต่อเนื่อง  
  จุดที่ควรพัฒนำ 
  -  ไม่มี 
  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
  -  ไม่มี 
 
มำตรฐำนท่ี 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 รร.จปร. มีคณะกรรมกำรสภำ รร.จปร./คณะกรรมกำรบริหำร รร.จปร. ด ำเนินงำนตำม
บทบำทหน้ำท่ีซึ่งก ำหนดไว้ในข้อบังคับ/ระเบียบ/ค ำส่ัง/พระรำชบัญญัติของสถำนศึกษำ ภำยใต้บริบทของ
เหล่ำทัพ โดยมุ่งเน้นกำรก ำหนดนโยบำย วำงแผนปฏิบัติรำชกำร ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน และ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยยึดหลักธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
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สำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมส่งเสริมให้มีกำรบริกำรวิชำกำรและกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร รวมท้ังกำรพัฒนำบุคลกรเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ รร.จปร. อย่ำงยั่งยืน 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เอกลักษณ์ส่วนวิชำทหำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
 ค ำอธิบำย  
           สวท.รร.จปร. มีเอกลักษณะท่ีสะท้อนถึงควำมโดดเด่น/ควำมช ำนำญ/ควำมเช่ียวชำญ ตำม
ปรัชญำ  ปณิธำน  วิสัยทัศน์  ภำรกิจ  พันธกิจ/วัตถุประสงค์ และบริบทของ รร.จปร. โดยมุ่งผลิต
นำยทหำรสัญญำบัตร ท่ีมีควำมรู้ด้ำนกำรทหำร มีสติปัญญำสำมำรถเป็นผู้น ำหน่วยระดับหมวด มีควำม
เช่ียวชำญด้ำนวิชำทหำร และยุทธวิธี มีควำมภักดีต่อแผ่นดิน และพร้อมรับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง    
ก้ำวทันต่อควำมเจริญทำงเทคโนโลยี ภำยใต้ข้อบังคับ/ระเบียบ/ค ำส่ัง/พระรำชบัญญัติของสถำนศึกษำ และ
สอดคล้องกับบริบทของเหล่ำทัพ มีกำรก ำหนดนโยบำย และวำงแผนปฏิบัติรำชกำร พร้อมกับติดตำมผล
กำรด ำเนินงำน และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของ ผอ.สวท.รร.จปร. โดยยึดหลักธรรมำภิบำล มีควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนสำมำรถตรวจสอบได้ รวมท้ังมีกำรส่งเสริมให้มี บริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร มีกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ 
สวท.รร.จปร. 
         1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน) 

  1.1 มีเหตุผลในกำรก ำหนดเอกลักษณ์ รร.จปร. ท่ีเหมำะสมและปฏิบัติได้ 
( สวท.รร.จปร. ไม่ได้ด ำเนินกำร ) 

 ตัวบ่งชี้ที่  4.2 กำรด ำเนินงำนของสภำโรงเ รียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ และ
คณะกรรมกำรบริหำรฯ 
  ค ำอธิบำย 

 คณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร. มีผลกำรด ำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีซึ่งก ำหนดไว้ใน
ค ำส่ัง/พระรำชบัญญัติของสถำบันภำยใต้บริบทของเหล่ำทัพ โดยมุ่งเน้นกำรก ำหนดนโยบำย ก ำกับ ติดตำม
และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล 
 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน 

 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
               มีกำรก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ผู้เรียน เอกลักษณ์
สถำนศึกษำ และมีผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ีทันสมัยและปฏิบัติได้ 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรก ำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนโดยให้สอดคล้องกับ 

อัตลักษณ์ผู้เรียน และเอกลักษณ์สถำนศึกษำ โดยก ำหนดไว้ในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
สวท.รร.จปร. พ.ศ.2561 (4.2-1), (4.2-2) 

ผลกำรประเมิน   ได้คะแนนเท่ำกับ  1  คะแนน 
 1.2  มี ผลกำรพิ จำรณำให้ ควำมเห็ นชอบหลักสู ตร ท่ี สอดคล้ องกั บมำตรฐำน ท่ี

กระทรวงศึกษำธิกำร/หน่วยงำนต้นสังกัดก ำหนด 
กำรด ำเนินงำน 
หลักสูตรด้ำนวิชำทหำรได้ผ่ำนกำรรับรองจำกกรมยุทธศึกษำทหำรบก และได้รับอนุมัติให้ใช้

หลักสูตร รร.จปร. พ.ศ.2558 (5 ปี) (4.2-3) 
ผลกำรประเมิน     ได้คะแนนเท่ำกับ   1  คะแนน 
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 1.3 มีกำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำที่ โดยเน้นกำรก ำกับติดตำม และสนับสนุน
ผู้บริหำรในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนท่ีก ำหนด 

กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรก ำหนดบทบำทหน้ำท่ีโดยยึดถือ และปฏิบัติตำมอัตรำกำรจัดเฉพำะกิจ 

4400 (4.2-4) 
- อฉก.4400 
ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 1.4  มีกำรบริหำรจัดกำรประชุมท่ีดี เช่น มีกำรก ำหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง/ปี 

จัดส่งประเด็นกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ ก ำกับให้กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจ ำนวน
ครั้งท่ีจัดประชุมท้ังปี 

กำรด ำเนินงำน 
มีกำรบริหำรจัดกำรโดยก ำหนดกำรประชุมประจ ำเดือน และกำรประชุมประจ ำสัปดำห์ใน

ห้วงกำรฝึกภำคสนำม (4.2-5) 
ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 1.5  มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้ 
กำรด ำเนินงำน 

  มีกำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นปัจจุบันโดยให้แต่ละฝ่ำยอ ำนวยกำรจัดท ำข้อมูล และ
แขวนไว้ในเว็บไซด์ สวท.รร.จปร. (4.2-6) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.2  
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

4.2-1   - คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.พ.ศ.2561 
4.2-2   - แผนปฏิบัติรำชกำร สวท.รร.จปร 
4.2-3 - หลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้ำนกำรทหำร 
4.2-4  - อฉก. 4400 
4.2-5   - สรุปรำยงำนกำรประชุม นขต.สวท.รร.จปร. 
4.2-6   - httpwww.crma.ac.thmsdeptprakunmsdeptprakunmsd2012_1d.htm 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  
  ค ำอธิบำย   

  กำรบริหำรควำมเส่ียงจำกกระบวนกำรประเมินสถำนกำรณ์จัดล ำดับควำมส ำคัญ จัดกำร 
ควบคุม ติดตำมเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขควำมเส่ียงส่งผลให้ลดสำเหตุและโอกำสท่ีจะเกิดควำมเสียหำย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน ช่ือเสียง และสังคม  

(สวท.รร.จปร. ไม่ได้ด ำเนินกำร) 
   ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ ต่อ สถำบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ  
 ค ำอธิบำย 

 สวท.รร.จปร. สนับสนุนให้ ครู/อำจำรย์/ก ำลังพล/นนร. น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ตำม
ควำมเช่ียวชำญไปบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ  รวมท้ังได้น ำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำน
วิชำกำร/วิชำชีพจำกกำรพัฒนำชุมชน/สังคม/กองทัพ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและในอนำคตสำมำรถ
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ต่อยอดเป็นผลงำนวิชำกำรลักษณะต่ำง ๆ เช่น งำนวิจัย ต ำรำ รำยวิชำและ/หรือหลักสูตร สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติรำชกำร สวท.รร.จปร. ในประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันและองค์กร
ต่ำงๆ โดยจัดส่งผู้บริหำร/อำจำรย์เข้ำร่วมประชุมสัมมนำกับหน่วยงำนภำครัฐ 
 เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรด ำเนินงำน  

1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ(2 คะแนน) 
 1.1  มีเหตุผลในกำรก ำหนดแผนงำนกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปบริกำรวิชำกำรเพื่อ

ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร.ได้ก ำหนดแผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วย

รำชกำรในกองทัพ (4.4-1) อีกท้ังเป็นกำรส่งเสริมทักษะครูอำจำรย์ และเพิ่มศักยภำพทำงด้ำนวิชำกำร 
(ด้ำนกำรทหำร) เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือ และควำมน่ำเช่ือถือกับสถำบัน และองค์กรต่ำงๆ โดยแต่ง ต้ัง
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร และวิชำชีพเพื่อก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนตำมแผนโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
และวิชำชีพ สวท.รร.จปร.ปีกำรศึกษำ 2561 (4.4-2)  

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 1.2  มีกำรก ำหนดตัวช้ีวัดและระดับควำมส ำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 80 
กำรด ำเนินงำน 
- มีจ ำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพท่ีตอบสนองกำรพัฒนำ 

และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชำติ หรือนำนำชำติต่อจ ำนวนกิ จกรรม
ท้ังหมดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (4.4-3), (4.4-4), (4.4-5) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 1.3  มีระบบและกลไกขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร.ได้จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร และโครงกำร กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทำงและกลไก

ขับเคล่ือนสู่กำรปฏิบัติท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง (4.4-6) 
ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 1.4  มีผลประเมินควำมพึงพอใจของชุมชน/สังคม/กองทัพ/รร.จปร. ได้คะแนนผล

ประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้สรุปรวบรวมผลกำรประเมินควำมพึงพอใจจำกหน่วยงำน และสถำบัน ซึ่งมี

ผลกำรประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 โดยมีกำรแถลงผลกำรปฏิบัติในแต่ละโครงกำรกิจกรรม (4.4-7), 
(4.4-8), (4.4-9) 

ผลกำรประเมิน       ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 1.5  มีกำรน ำผลกำรบริกำรวิชำกำรมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เช่น งำนวิจัย เอกสำรค ำ

สอน/รำยวิชำ/ต ำรำ และ/หรือต่อยอดเป็นผลงำนลักษณะต่ำงๆ 
กำรด ำเนินงำน 
สวท.รร.จปร. ได้น ำผลจำกกำรแถลงผลกำรปฏิบัติมำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำร

สอน และกำรให้บริกำร เช่น ปรับปรุงสถำนท่ีให้มีควำมเหมำะสมในสถำนกำรณ์กำรฝึกศึกษำ (4.4-10) 
ผลกำรประเมิน        ได้คะแนน 0.4 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
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2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน) 
 ผู้ประเมินตรวจหลักฐำนโครงกำรท่ีประสบควำมส ำเร็จอย่ำงน้อย 1 โครงกำร ในประเด็น

ต่อไปนี้ 
 2.1 มีควำมต่อเนื่อง ในกำรด ำเนินกำรตั้งแต่ 3 ปี (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ควำมต่อเนื่องในโครงกำรกิจกรรม สวท.รร.จปร. ได้ท ำกำรฝึกให้กับหน่วยงำนภำยนอกใน

ส่วนของกองทัพบก เป็นประจ ำทุกปีตำมปฏิทินกำรศึกษำ สวท.รร.จปร. (4.4-11), (4.4-12), (4.4-13), 
(4.4-14), (4.4-15), (4.4-16), (4.4-17), (4.4-18), (4.4-19), (4.4-20) 

ผลกำรประเมิน        ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  2.2 มีควำมยั่งยืน พึ่งพำตัวเองได้โดยไม่ใช้งบประมำณของ รร.จปร. (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
- สวท.รร.จปร.ได้ให้บริกำรทำงวิชำกำร วิชำชีพแก่หน่วยรำชกำรภำยนอก ในส่วนของ

กองทัพบก โดยใช้ทรัพยำกรของหน่วยที่มีอยู่ ประกอบกับได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ สป.3 และ สป.5 
จำกหน่วยงำนซึ่งรับบริกำร (4.4-21) 

ผลกำรประเมิน        ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
 2.3 ได้รับรำงวัล/กำรยอมรับ/ยกย่อง จำกชุมชน/สังคม/กองทัพ (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
ผลกำรประเมิน        ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.4  
ได้คะแนน เท่ำกับ 4 คะแนน 

   หลักฐำนอ้ำงอิง 
4.4-1   - แผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 61 
4.4-2   - ค ำส่ัง สวท.แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร 
4.4-3   - รำยงำนผลกำรฝึก นรพ.ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 55 ปีกำรศึกษำ 2561 
4.4-4   - โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำน 
4.4-5   - รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ 
4.4-6  - กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 61 
4.4-7  - รำยงำนผลกำรฝึก นรพ.ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 55 ปีกำรศึกษำ 2561 
4.4-8  - แบบรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร 
4.4-9  - รำยงำนผลกำรฝึก นรพ.ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 55 ปีกำรศึกษำ 2561 
4.1-10  - กำรปรับปรุงกำรให้บริกำรสถำนท่ีให้เหมำะสมในสถำนกำรณ์กำรฝึกศึกษำ 
4.4-11  - สรุปกำรฝึก นรพ. ปี 59, 60, 61 
4.4-12  - กำรเตรียมกำรก่อนกำรฝึกและกำรสนับสนุนงบประมำณกำรฝึก นรพ.ช้ันปีท่ี 1 รุ่นท่ี 55        

ปีกำรศึกษำ 61 
4.4-13  - กำรฝึกยิงปืนให้กัน นพท.และนศพ.วพม.ช้ันปีท่ี 3 
4.4-14  - ค ำส่ังฝึก นพท.และนศพ.วพม.ช้ันปีท่ี 3 
4.4-15  - ขอส่งผลคะแนนกำรฝึกสอนวิชำทหำรของ นพท.และ นศท.วพม.ช้ันปีท่ี 3 
4.4-16  - ค ำส่ังฝึกวิชำทหำรให้ นพท.วพม.ช้ันปีท่ี 2 
4.4-17 - รำยงำนผลกำรฝึกวิชำทหำรให้กับ นพท.วพม.ช้ันปีท่ี 3 
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4.4-18  - ขอส่งรำยช่ืออำจำรย์ผู้สอนหลักสูตรนำยสิบข้ันต้นทหำรกำรสัตว์ รุ่มท่ี 27 
4.4-19  - โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้กับหน่วยงำนภำยนอก 
4.4-20  - เตรียมกำร ก่อนน ำนักเรียนพยำบำล ฝึกท่ี จปร.61 
4.4-21  - สนับสนุนอำจำรย์สอนวิชำทหำรให้ นพท.วพม.ช้ันปีท่ี 2 และ 3 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 กำรส่งเสริมสนับสนุนท ำนบุ ำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำง ทหำร 
 ค ำอธิบำย 

สวท.รร.จปร. มีแผนงำนส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร มีกำรจัดสรรงบประมำณจำกภำยในและ/หรือได้รับงบประมำณจำกภำยนอก สวท.รร.จปร. 
ส ำหรับกำรส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร มีหน่วยงำน /บุคลำกร
รับผิดชอบ ดูแลให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนท่ีก ำหนด มีกำรจัดพื้นท่ีเพื่อกำรด ำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมท้ังส่งเสริมให้ นนร. และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 

(สวท.รร.จปร. ไม่ได้ด ำเนินกำร) 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนนุ 
 ค ำอธิบำย 
  สวท.รร.จปร. มีกำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนวิชำกำร/ธุรกำร เช่น งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ งำนกำรเงินและงบประมำณ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และงำนธุรกำร เป็นต้น ให้ได้รับ
กำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนท้ังในและต่ำงประเทศ (ไม่นับรวมทหำรกอง
ประจ ำกำร เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย พลขับ และเจ้ำหน้ำท่ีประกอบอำหำร) 
  เกณฑ์กำรประเมิน 

 หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
  ร้อยละของจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ท่ีมีกำรแลกเปล่ียน

เรียนรู้/ท่ีได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/นำย ต่อจ ำนวนบุคลำกร
ประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรท้ังหมด 
  วิธีค ำนวณ 
 
 
 
 
 
 กำรด ำเนินงำน 

 ปีกำรศึกษำ 2559 มีบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ท่ีมีกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้/ท่ีได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ /ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/คน จ ำนวน 17 นำย      
(4.6-1), (4.6-2), (4.6-3)  จำกจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรท้ังหมด 59 นำย 
คิดเป็นร้อยละ  28.81 

 ปีกำรศึกษำ 2560 มีบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ท่ีมีกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้/ท่ีได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ /ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/คน จ ำนวน 31 นำย     
(4.6-4), (4.6-5), (4.6-6)  จำกจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรท้ังหมด 57 นำย 
คิดเป็นร้อยละ 54.38 

จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ท่ีมีกำรแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ ได้รับอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ชม./ปี 

 จ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำทหำร/ธุรกำร ท้ังหมด 
ผลร้อยละ =  100 
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 ปีกำรศึกษำ 2561 มีบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ท่ีมีกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้/ท่ีได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ /ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/คน จ ำนวน 30 นำย     
(4.6-7), (4.6-8), (4.6-9)  จำกจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรท้ังหมด 60 นำย 
คิดเป็นร้อยละ 50.00 

 เมื่อพิจำรณำจำกผลด ำเนินกำร 3 ปี มีบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ท่ีมี
กำรแลกเปล่ียนเรียนรู้/ท่ีได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ช่ัวโมง/ปี/คน จ ำนวน  
78 นำย  จำกจ ำนวนบุคลำกรประจ ำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรท้ังหมด 176 นำย คิดเป็นร้อยละ  
44.32 
   เกณฑ์กำรให้คะแนน  

  ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน 
 ผลกำรประเมิน    =   2.22 
 สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.6   
 ได้คะแนนเท่ำกับ  2.22  คะแนน 
   หลักฐำนอ้ำงอิง  
4.6-1 - สรุปรำยช่ือบุคลำกรสำยนับสนุน สวท.รร.จปร.ท่ีได้รับกำรพัฒนำ ปี 59 
4.6-2 - หลักฐำนส่งบุคลำกรสำยสนับสนุน ท่ีได้รับกำรพัฒนำ ปี59 
4.6-3 - บัญชีเลขท่ีต ำแหน่ง สวท.รร.รร.จปร.(ต.ค. 59) 
4.6-4  - สรุปรำยช่ือบุคลำกรสำยนับสนุน สวท.รร.จปร.ท่ีได้รับกำรพัฒนำ ปี 60 
4.6-5  - หลักฐำนส่งบุคลำกรสำยสนับสนุน ท่ีได้รับกำรพัฒนำ ปี 60 
4.6-6  - บัญชีเลขท่ีต ำแหน่ง กองทัพบก บัญชีบรรจุก ำลังพล สวท.ปรับปรุง 20 พ.ย.60 
4.6-7  - สรุปรำยช่ือบุคลำกรสำยนับสนุน สวท.รร.จปร.ท่ีได้รับกำรพัฒนำ ปี 61 
4.6-8  - หลักฐำนส่งบุคลำกรสำยสนับสนุน ท่ีได้รับกำรพัฒนำ ปี 61 
4.6-9  - บัญชีเลขท่ีต ำแหน่ง สวท.รร.รร.จปร.(ต.ค. 61) 
 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 4  
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
4.1  ไม่รับกำรประเมิน - - - 
4.2  ปฏิบัติได้  1 ข้อ 5 5 25 
4.3  ไม่รับกำรประเมิน - - - 
4.4  ปฏิบัติได้ 8 ข้อ 5 5 25 
4.5  ไม่รับกำรประเมิน - - - 
4.6  ร้อยละ 44.39 5 2.22 11.05 

คะแนนรวม 15 - 61.10 
คะแนนเฉลี่ย 61.10 ÷ 15 = 4.07 
ระดับคุณภำพ ดี 
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กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่  4 
จุดเด่น 
1.  ผู้บริหำร สวท.รร.จปร. มีกำรวำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี มีกำรก ำกับดูแล ติดตำม

และประเมินผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องครบถ้วนตำมวงจรคุณภำพ 
2. สวท.รร.จปร. มีบุคลำกรท่ีมีคุณภำพ และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ทำงด้ำน

วิชำทหำร คุณลักษณะทำงทหำร จึงท ำให้สำมำรถเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ท่ีเข้มแข็ง และสำมำรถจัดอบรม
เพิ่มพูนควำมรู้ให้กับบุคลำกรภำยใน สวท.รร.จปร. และภำยนอก ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1.  ก ำลังพลบำงส่วนไม่เข้ำใจกำรจัดท ำ SAR 
2.  ระบบสำรสนเทศของ รร.จปร. ไม่เสถียร 
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
1.  จัดอบรมก ำลังพลภำยในหน่วย  โดยหมุนเวียนให้ควำมรู้ และหมุนเวียนควำมรับผิดชอบ

ในกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพ 
2.  ควรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ ให้มีควำมสมบูรณ์ 

 
มำตรฐำนท่ี 5 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

สวท.รร.จปร. มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบ และประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุมตำมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีท่ีสอดคล้องกับบริบทของตนเองโดยมีแนวคิดและ
กรอบกำรสร้ำงตำมแนวทำงของ รร.จปร. และ ยศ.ทบ. มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด มีกำรน ำข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้
สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้น
สังกัด 

ค ำอธิบำย 
สวท.รร.จปร. มีกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งช้ีท่ีหน่วยงำนต้นสังกัดของเหล่ำทัพ และสถำบันวิชำกำร
ป้องกันประเทศก ำหนด ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมิน
ย้อนหลัง 3 ปี  

วิธีกำรค ำนวณ 
 
 
 
 

กำรด ำเนินงำน 
กำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำของ สวท.รร.จปร.ได้ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและได้

มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจำก รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้นสังกดั  คือ 
ปีกำรศึกษำ  2558   มีกำรด ำเนินงำน 8 มำตรฐำน 36 ตัวบ่งช้ี ได้ค่ำเฉล่ียคะแนนประเมิน 4.20 (5.1–1) 
ปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรด ำเนินงำน 10  มำตรฐำน 29 ตัวบ่งช้ี  ได้ค่ำเฉล่ียคะแนนประเมิน  4.29 (5.1–2) 

ผลรวมคะแนนประเมินกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 
จ ำนวนป ี

ผลคะแนน = 
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ปีกำรศึกษำ  2560  มีกำรด ำเนินงำน10 มำตรฐำน 28 ตัวบ่งช้ี  ได้ค่ำเฉล่ียคะแนนประเมิน  4.39 (5.1–3)
รวมผลกำรด ำเนินงำน  3  ปี  คะแนนเฉล่ียเท่ำกับ 4.29 

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยก ำหนดค่ำเฉล่ียผลประเมิน 5 คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้ค่ำเฉล่ียของคะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยส่วนวิชำทหำร 

โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 3 ปี ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งช้ีนี้ 
                ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 

ชื่อข้อมูล ผลกำรด ำเนินงำน ผลกำรด ำเนินงำน 
รวม 3 ปี 2558 2559 2560 

คะแนนผลกำรประเมินกำรประกัน คุณภำพ
กำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด 4.20 4.29 4.39 4.29 
 

 (ประเมินปี  2561 ใช้ค่ำเฉล่ียคะแนนประเมิน 3 ปี  คือ ปี 2558, 2559 และ 2560 )         
คะแนนประเมินตนเอง  =  4.29 
หลักฐำนอ้ำงอิง 

5.1–1   -  รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  สวท.รร.จปร. โดยคณะกรรมกำร รร.จปร.    
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2558 

5.1–2  - รำยงำนกำรประเมินตนเอง สวท.รร.จปร.   ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 
5.1–3  -  รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  สวท.รร.จปร. โดยคณะกรรมกำร รร.จปร. ประจ ำปี

กำรศึกษำ 2560 
                 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กำรพัฒนำสถำนศึกษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน 

ค ำอธิบำย 
สวท.รร.จปร. มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และมีกำรจัดท ำรำยงำน

กำรประเมินตนเอง อย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ รวมท้ังมีกำรน ำข้อเสนอแนะท่ีได้จำกกำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ไปปรับปรุงและพัฒนำผลกำรด ำเนินงำนของ สวท.รร.จปร. โดยจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ตลอดจนมีกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ 

เกณฑ์กำรประเมิน 
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน) 
1.  มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของ สวท.รร.จปร. เป็นประจ ำทุกปี (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินงำน 
กองวิชำท่ีรับผิดชอบในแต่ละมำตรฐำนจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง รำยงำน 

สวท.รร.จปร. โดยมำตรฐำนด้ำนท่ี 5 รวบรวมสรุปจัดท ำเป็นรูปเล่ม SAR พร้อมท้ังผลกำรปรับปรุง ในแต่ละ
มำตรฐำน  ในแต่ละตัวบ่งช้ีทีคณะกรรมกำรคุณภำพภำยในให้ข้อเสนอแนะ เป็นประจ ำทุกปี (5.2-1) 

ผลกำรประเมิน        ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
2.  มีกำรน ำข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ

ภำยนอกไปจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของ สวท.รร.จปร. (1 คะแนน) 
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กำรด ำเนินกำร 
สวท.รร.จปร. ได้น ำข้อมูลเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2560  มำด ำเนินกำร (5.2-2) 
ผลกำรประเมิน        ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
3.  มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/

กิจกรรม ของ สวท.รร.จปร.  อันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบ  และประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ
ภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ (1 คะแนน) 

กำรด ำเนินกำร 
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำร ติดตำมในกำรน ำแผนพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของ สวท.รร.จปร.  โดยได้ออกค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร และ
อนุกรรมกำรโดยให้มีหน้ำท่ี ในกำรด ำเนินกำรวำงแผน  ตรวจสอบ และพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และประเมินคุณภำพกำรศึกษำ รร.จปร.    
(5.2-3), (5.2-4), (5.2-5)  

ผลกำรประเมิน        ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
4.  มีกำรพัฒนำ สวท.รร.จปร. อันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

ภำยในและภำยนอก (1 คะแนน) 
กำรด ำเนินกำร 
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ อันเนื่องมำจำกำรตรวจสอบและประเมิน

คุณภำพกำรศึกษำภำยใน รร.จปร. โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และประเมินคุณภำพภำยใน รร.จปร.  
ในกำรด ำเนินงำน สวท.รร.จปร. ได้จัดต้ังคณะกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ โดยก ำหนดหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำร
ติดตำม  กำรน ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/ โครงกำร /กิจกรรม ของส่วนวิชำทหำร  เพื่อน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติตำมท่ี  คณะกรรมกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจเยี่ยม  เมื่อ 
21 พ.ค.61 โดยแต่ละมำตรฐำนได้ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร 

มำตรฐำนที่ 1  ด้ำนคุณภำพศิษย์ 
ข้อเสนอของกรรมกำร -  ในห้วงกำรฝึกภำคสนำม สวท.รร.จปร. ควรจัดกิจกรรมบ ำเพ็ญ

ประโยชน์ท่ีหลำกหลำยสร้ำงกำรเรียนรู้แก่ นนร.เพิ่มเติม เช่น บ ำเพ็ญประโยชน์ ประชำสัมพันธ์งำนส่งเสริม
กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงงำนพัฒนำสัตว์ป่ำและพันธ์ไม้ พัฒนำแหล่งน้ ำเป็นต้น 

ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร. ได้จัดกิจกรรมพัฒนำวัดสันติคีรี  กิจกรรมมอบส่ิงอุปโภค
บริโภคให้โรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก กิจกรรมให้ควำมรู้แก่เยำวชนในกำรศึกษำ รร.จปร. กิจกรรมถวำยสังฆทำน
และบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ณ วัดบ ำรุงธรรม  กิจกรรมมอบส่ิงอุปโภคบริโภค ณ วัดพระบำทน้ ำพุ       
อ.เมือง จ.ลพบุรี  (5.2-5), (5.2-6 ), (5.2-7 ), (5.2-8) และ (5.2-9 ) 
   มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนคุณภำพอำจำรย์  
   ข้อเสนอของกรรมกำร - ปรับตัวบ่งช้ี 2.2 และ 2.3 ให้เหมำะสมกับภำรกิจของ  สวท.ฯ 
   ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร. ด ำเนินกำรปรับตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 และ 2.3 ให้เหมำะสมกับภำรกิจ
ของ สวท.ฯ โดยได้จัดท ำ  คู่มือ สปค.สวท.ฯ  ปี  61 เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับภำรกิจ      
(5.2-10 ) 
   มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำร และพัฒนำหลักสูตร - 

ข้อเสนอของกรรมกำร – ควรพัฒนำจัดท ำระบบและกลไกในกำรพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่อง  และควรพัฒนำระบบกำรประเมินเป็นแบบประเมินออนไลน์ 



48 
 

 ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร.มีแผนงำนส่งเสริมบุคลำกรให้มีวิทยะฐำนะหรือเล่ือน
วิทยะฐำนะ  มีแผนกำรพัฒนำกำรประเมิน 
ออนไลน์  (5.2-11), (5.2-12) 
   มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ 
   ข้อเสนอของกรรมกำร -ควรปรับปรุงกำรจัดตำมอัตรำกำรจัดเฉพำะกิจใหม่  กำรจัดท ำแบบ
บริกำรทำงกำรศึกษำ  ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือไม่ทันสมัยควรกำรขอรับกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้   
 ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร.ด ำเนินกำรขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข อฉก.4400 ของ รร.จปร.
(สวท.ฯ)  กำรจัดท ำแบบบริกำรทำงกำรศึกษำโครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก  และ
รำยงำน ทบ. ขอสนับสนุน Milo Range (5.2-13 ), (5.2-14), (5.2-15) 
   มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรและธรรมภิบำลของสวท.ฯ  
   ข้อเสนอของกรรมกำร - นขต.สวท.ฯ ควรเป็นเจ้ำภำพจัดกิจกรรมพัฒนำบุคลำกรสำย
สนับสนุนให้ครบทุก นขต.ฯ ตำมองค์ควำมรู้และควำมเช่ียวชำญของ นขต.ฯ 
   ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร. กำรฝึกภำคสนำม นนร.โดยมีบุคลำกรทุก นขต.สวท.ฯ  มี
ส่วนรวมในกำรฝึกศึกษำ (5.2-16), (5.2-17) 
   มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม -  
   ข้อเสนอของกรรมกำร - ควรมีกำรเก็บเอกสำรหลักฐำนให้เป็นระบบ และให้ควำมส ำคัญในกำร
แขวนเอกสำรบนฐำนข้อมูล                
   ผลกำรปฏิบัติ – ส่ังกำร ผอ.สวท.รร.จปร.กำรแขวนเอกสำร   เป็นนโยบำยท่ีส ำคัญ/เร่งด่วน  
และ ศกม.สวท.ฯ ได้ด ำเนินกำร  สร้ำง website และแขวนเอกสำรเป็นฐำนข้อมูลแล้ว (5.2-18) 
   มำตรฐำนที่ 7  ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม -  
   ข้อเสนอของกรรมกำร - ควรจัดให้มีโครงกำร/กิจกรรม ท่ีปลูกฝัง นนร. ในด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ให้มำกขึ้น 
   ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร.ส่ังกำร ให้หน่วยฝึกภำคสนำม นนร.  ด ำเนินกำรจัดโครงกำร
หรือกิจกรรมปลูกฝังศิลปะ ฯ  (5.2-19) 
   มำตรฐำนที่ 8  ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
   ข้อเสนอของกรรมกำร - ควรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงประกันคุณภำพกำรศึกษำตลอดปีกำรศึกษำ   
จัดอบรม หรือส่งบุคลำกรเข้ำอบรมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร.ระบบกำรแขวนเอกสำรออนไลน์  แผนกำรส่งบุคลำกรเข้ำอบรม
ตำม สปค.รร.จปร.  (5.2-20), (5.2.-21) 
   มำตรฐำนที่ 9 ด้ำนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  
   ข้อเสนอของกรรมกำร - สร้ำงแบบประเมินท่ีระบุอัตลักษณ์/เอกลักษณ์   กำรท ำกำรทบทวน
และระบุนิยำมของ ผู้บังคับหมวด (เป้ำหมำยหลัก)และก ำหนดสมรรถนะพร้อมระบุวิชำกำรประเมินผล และ
น ำผลท่ีได้ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนในปี ต่อๆไป (Manage by Fact)  ควรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ครบถ้วน อย่ำงเป็นหมวดหมู่ (เสนอแนะแล้ว)  ถ้ำเป็นไปได้ควรมีกำรสอบประมวลผลควำมรู้ทุกช้ันปี    
                ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร.ออกแบบกำรประเมินท่ีระบุอัตตลักษณ์/เอกลักษณ์  กำร
ประเมินผลกำรฝึกภำคสนำม  ระบบกำรแขวนเอกสำรออนไลน์  กำรสอบประเมินควำมรู้ นนร.ช้ันปีท่ี 2 
และ 3 (5.2-22), (5.2-23) (5.2-24), (5.2.-25) 
  



49 
 

   มำตรฐำนที่ 10  ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม   
   ข้อเสนอของกรรมกำร - พัฒนำข้อมูลท่ีทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันและ
เทคโนโลยี  กำรท ำกิจกรรมพัฒนำของหน่วยฝึกควรประสำนผู้น ำท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนประชำชนเข้ำร่วมให้
มำกขึ้น  ส่งเสริมให้ครูและ นนร. ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรศึกษำให้มำกขึ้น ด้วยกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมทำงภำษำอังกฤษ    
                ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร.จัดท ำแผนกำรปรับปรุงข้อมูลท่ีทันสมัยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ในปัจจุบันและเทคโนโลยี  กิจกรรมเชิญชวนให้ผู้น ำท้องถิ่นเข้ำร่วมพัฒนำสัมพันธ์ช่วงกำรฝึก  แผนงำน
ส่งเสริมให้ครูและ นนร.ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน (5.2-26), (5.2.-27)  

5.  หน่วยงำนต้นสังกัด/หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องให้กำรสนับสนุนกำรพัฒนำส่วนวิชำทหำร 
โรงเรียน นำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำในส่วนท่ีส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรให้ส ำเร็จได้เอง (1 คะแนน)   

     กำรด ำเนินกำร 
  สวท.รร.จปร. ได้รับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำจำก รร.จปร./หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ 
สวท.รร.จปร. ในส่วนท่ี สวท.รร.จปร.ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ส ำเร็จได้เอง เช่น  งบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ  กำรสนับสนุนงบประมำณกองทุนพัฒนำเพื่อสนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำ ( 5.2- 28) 

ผลกำรประเมิน        ได้คะแนน 1 คะแนน   ไม่ได้คะแนน 
  สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2  
  ได้คะแนนเท่ำกับ  5  คะแนน  
             หลักฐำนอ้ำงอิง 
5.2-1 - รำยงำนประเมินตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 ,2559, และ 2558  
5.2-2 - ตำรำงข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร รร.จปร.ประจ ำปี  2560 
5.2-3 - แต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง สวท.รร.จปร. 
5.2-4 - แต่งต้ังคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร. 
5.2-5 - กิจกรรมพัฒนำวัดสันติคีรี อ.ท่ำม่วง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
5.2-6 - กิจกรรมมอบส่ิงอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี 
5.2-7 - กิจกรรมให้ควำมรู้แก่เยำวชนในกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 
5.2-8 - กำรพัฒนำพันธุ์ไม้ 
5.2-9 - กิจกรรมมอบส่ิงอุปโภคบริโภค ณ วัดพระบำทน้ ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี 
5.2-10 - คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๑ 
5.2-11 - ส่งข้อมูลครูอำจำรย์ เพื่อก ำหนดผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมกำรประเมินกำรขอวิทยฐำนะ (1) 
5.2-12 - ระบบจัดเก็บหลักฐำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

(http://veel.crma.ac.th/RSS/QADocView/ShowQADocViewTable.aspx) 
5.2-13 - ขออนุมัติจัดประชุมหำรือแนวทำงกำรปรับปรุงแก้ไข อฉก.๔๔๐๐ รร.จปร. 
5.2-14 - โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำนภำยนอก 
5.2-15 -  หนังสือ ผฝศ.กตก.สวท.รร.จปร. ท่ี ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๓๖๑ ลง ๑๖ มี.ค. ๖๐ 
5.2-16 - ขออนุมัติออกค ำส่ังฝึกภำคสนำมของ นนร. ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
5.2-17 - เว็บไซด์ สวท.รร.จปร. (http://www.crma.ac.th/msdept/) 
5.2-18 - กิจกรรมถวำยสังฆทำนและบ ำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบ ำรุงธรรม ค่ำยอดิศร จ.สระบุรี 
5.2-19 - รูปภำพหน้ำเพจระบบกำรจัดเก็บหลักฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

http://veel.crma.ac.th/RSS/QADocView/ShowQADocViewTable.aspx
http://www.crma.ac.th/msdept/
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5.2-20 - โครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.ปี 60 
5.2-21 - ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำอัตลักษณ์ และควำมเป็นผู้น ำของ นนร. 
5.2-22 - สรุปผลกำร ทลป.กำรฝึกภำคสนำมของ นนร.ช้ันปีท่ี 1 - 4  
5.2-23 - หน้ำเพจระบบฐำนข้อมูลเอกสำร สวท.รร.จปร. 

(http://veel.crma.ac.th/RSS/QADocView/ShowQADocViewTable.aspx)  
5.2-24 - รำยงำนผลกำรสอบประมวลควำมรู้ กำรฝึกศึกษำ นนร.ช้ันปีท่ี ๒ และ ๓  
5.2-25 - รูป ระบบจัดเก็บเอกสำรภำยใน สวท.รร.จปร.  
5.2-26 - กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ 
5.2-27 - กำรส่งเสริมให้ นนร.ใช้ภำษำอังกฤษ ด้วยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงภำษำอังกฤษ  
5.2-28 - โครงกำรพัฒนำ สวท.รร.จปร. (งบประมำณ กทพ.รร.จปร.) 

 

สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนด้ำนที่ 5 
 

ตัวบ่งชี้ ผลด ำเนินกำร น้ ำหนัก คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ ำหนัก 
5.1  ปฏิบัติได้ตำมตัวบ่งช้ี 5 4.29 21.45 
5.2  ปฏิบัติได้  5 ข้อ 5 5 25 

คะแนนรวม 10 - 46.45 
คะแนนเฉลี่ย 46.45 ÷ 10 = 4.65 
ระดับคุณภำพ ดีมำก 

 
 

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 5 
     จุดแข็ง 

1. ผู้บริหำรและคณำจำรย์มีควำมตระหนักในกำรด ำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำนคุณภำพ และ
ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดี 

2. มีระบบสำรสนเทศภำยในท่ีดี 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

- กำรจัดเก็บหลักฐำนอ้ำงอิงบนระบบจัดเก็บเอกสำรประกันคุณภำพ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 

- ควรมีกำรจัดเก็บหลักฐำนกำรปฏิบัติตลอดปีกำรศึกษำ 
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