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ส่วนที่ 3
ผลดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สวท.รร.จปร. ได้ดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ สวท.รร.จปร. พ.ศ.2561 จำนวน 5 มำตรฐำน 19 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผู้เรียนและคุณภำพบัณทิต
คุณภำพศิษย์เป็นผลผลิตของสถำบันกำรศึกษำ ศิษย์เป็นผู้เรียนที่ดีต้องมีคุณลักษณะทำง
ทหำร คุณธรรม และจริยธรรม มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมที่หลักสูตรกำหนด มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตำมควำมต้องกำรของกองทัพบก และมีผลงำนโครงงำนวิจัยที่ได้รับกำรตีพิมพ์ เผยแพร่สู่สำธำรณะ หรื อ
นำไปใช้ประโยชน์ ศิษย์ที่สำเร็จกำรศึกษำได้ทำประโยชน์ให้สถำบันโดยกลับมำช่วยเหลือ และให้ควำม
ช่วยเหลือในกำรพัฒนำวิชำกำร วิชำชีพทหำรและภำวะผู้นำ ให้กำรสนับสนุนทรัพยำกร หรือทุนกำรศึกษำ
ตลอดจน ได้สร้ำงชื่อเสียงให้กับสถำนศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหลักสูตร
คำอธิบำย
นน ร . ชั้ น ปี สุ ด ท้ ำ ย มี ค ว ำมสำมำร ถตำมที่ ห ลั ก สู ต ร ก ำหน ดและ มี คุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้ผู้สำเร็จกำรศึกษำ และกองทัพ
( สวท.รร.จปร. ไม่ได้ดำเนินกำร )
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. ให้ ก ำรศึ ก ษำอบรมแก่ นนร. เพื่ อ ส ำเร็ จ เป็ น นำยทหำรสั ญ ญำบั ต รของ
กองทัพบกซึ่งมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คือ “ควำมเป็นนักรบที่ชำญฉลำด” ดังนี้
1. เป็ น แบบฉบั บ ของนำยทหำรสัญ ญำบั ตรผู้ มี ลั กษณะผู้ นำที่ ดี มีวิ นั ย มีค วำมกล้ ำ หำญ
เสียสละ รู้แบบธรรมเนียมของกองทัพ มีอุดมกำรณ์ในกำรอุทิศตนเพื่อชำติและประชำชน
2. มีควำมรู้ควำมสำมำรถขั้นพื้นฐำนในวิชำทหำรเหล่ำต่ำงๆ ทั้งทำงเทคนิคและทำงยุทธวิธี
สำมำรถเป็นผู้นำกำรปฏิบัติกำรทำงทหำรในระดับหมวดของหน่วยกำลังรบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำตนเองในวิชำชีพทหำร และช่วยพัฒนำกองทัพ ตลอดจนกำร
อุทิศตนเพื่อควำมเป็นทหำรอำชีพอย่ำงแท้จริง
4. มีควำมเข้มแข็งทั้งร่ำงกำยและจิตใจเป็นสุภำพบุรุษ มีคุณธรรม สำมำรถพัฒนำและดำรง
ควำมเข้มแข็งของสมรรถภำพร่ำงกำยและจิตใจ ทั้งในตนเองและเสริมสร้ำงให้แก่กำลังพลในหน่วยงำนของ
ตน รวมทั้งมีจิตสำนึกและสัญชำตญำณในกำรรบ
5. มี พื้ น ฐำนควำมรู้ วิ ท ยำกำรระดั บ อุ ด มศึ ก ษำในด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ วิ ศ วกรรมศำสตร์
สัง คมศำสตร์ และอักษรศำสตร์ เพียงพอสำหรับกำรปฏิบัติงำนในฐำนะนำยทหำรสัญ ญำบัตรหลักของ
กองทัพบก และมีพื้นฐำนเพียงพอในกำรช่วยพัฒนำท้องถิ่นและประเทศชำติ
6. มีควำมสำมำรถในกำรฝึกสอนอบรมผู้ใต้บังคับบัญชำ
( สวท.รร.จปร. ไม่ได้ดำเนินกำร )
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์
คำอธิบำย
ผลงำนของ นนร. ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ /เผยแพร่สู่สำธำรณะ และ/หรือนำไปใช้ประโยชน์ตำม
วัตถุประสงค์ หรือข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในโครงงำน
( สวท.รร.จปร. ไม่ได้ดำเนินกำร )
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 อัตลักษณ์ผู้เรียน
คำอธิบำย
นนร. มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องตำมปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ ภำรกิจ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของ สวท.รร.จปร.
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดอัตลักษณ์ของ นนร. ที่เหมำะสมและปฏิบัติได้
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. กำหนดอัตลักษณ์ นนร. ให้มีควำมเป็น “นักรบ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และ
เป็นผู้นำหน่วยทหำร” ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับภำรกิจของ สวท.รร.จปร. ตำมอัตรำเฉพำะกิจหมำยเลข
4400 ที่กำหนดให้ สวท.รร.จปร. มีหน้ำที่ “ฝึกสอนวิชำทหำรขั้นพื้นฐำนทำงยุทธวิธี และเทคนิคของเหล่ำ
ต่ำงๆ กำรฝึกกำรยุทธเคลื่อนที่ทำงอำกำศ กำรฝึกหลักสูตรส่งทำงอำกำศและกำรฝึกหน่วยทหำรขนำดเล็ก
กำรยุทธภำยใต้สภำพพิเศษและปฏิบัติกำรพิเศษ” (1.4-1) ให้ กับ นนร. ตำมหลักสูตร รร.จปร. ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ.2558 โดยดำเนินกำรฝึกสอนในภำคกำรศึกษำ จำนวน 1,072 ชั่วโมง และภำคกำรฝึก
จำนวน 2,865 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 3,937 ชั่วโมง (1.4-2) ซึ่งกำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรฝึกและศึกษำไว้
ดังนี้
- นนร. ชั้นปีที่ 1 ฝึกและศึกษำวิชำทหำรเบื้องต้นในระดับบุคคลและหัวหน้ำชุดฯ
- นนร. ชั้นปีที่ 2 ฝึกและศึกษำวิชำทหำรในระดับผู้บังคับหมู่ฯ
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ฝึกและศึกษำวิชำทหำรในระดับผู้บังคับหมวดฯ
- นนร. ชั้นปีที่ 4 ฝึกและศึกษำวิชำทหำรในเรื่องที่จำเป็นสำหรับกำรเป็นผู้นำหน่วยฯ
- นนร. ชั้นปีที่ 5 ฝึกและศึกษำวิชำทหำรเพิ่มเติมในเรื่องที่จำเป็นอื่นๆฯ
กระบวนกำรหลักตำมหน้ำ ที่ของ สวท.รร.จปร. ที่จะทำให้ นนร. ปรำกฏอัตลัก ษณ์ตำม
เป้ำหมำยนั้นประกอบด้วย กำรศึกษำในภำคกำรศึกษำโดยจะใช้เวลำในวันรำชกำรตำมตำรำงกำรเรียนกำร
สอนของ สวท.รร.จปร. (1.4-3) ส่วนกำรฝึกศึกษำในภำคกำรฝึกหรือเรียกว่ำกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. จะ
ใช้เวลำต่อจำกกำรศึกษำภำควิชำกำรของภำคกำรศึกษำที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกรำคมถึงเดือนเมษำยนตำมคำสั่ง
กำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ประจำปีกำรศึกษำ 2561 (1.4-4)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.40 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.2 มีกำรกำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. กำหนดตัวชี้วัดควำมสำเร็จของเป้ำหมำยเป็นอักษรระดับ (A-N) ตำมระเบียบ
รร.จปร. ว่ำด้วยกำรศึกษำและกำรให้รำงวัลกำรศึกษำ นนร. พ.ศ. 2558 (1.4-5) โดยกำหนดผลกำรศึกษำ
A=ดีเลิศ B+=ดีมำก B=ดี C+=ค่อนข้ำงดี และกำหนดระดับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยจำกจำนวน นนร.
ที่ได้ผลกำรเรียนและกำรฝึกตั้ง B ขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.40 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
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1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีระบบและกลไกขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน และกำรฝึกวิชำทหำร ดังนี้
1) มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำชั้น นนร. ชั้นปีที่ 1 - 5 ภำคกำรศึกษำที่ 1 และ 2 เพื่อ
เป็ น ผู้ แ ทนของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำในกำรวำงแผน อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกั บ ดู แ ล รวมถึ ง กำรให้
ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษำเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนวิชำทหำรเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด (1.4-6)
คณะกรรมกำรประจำชั้นจะเข้ำร่วมในกำรประชุมกับส่วนกำรศึกษำและกรมนักเรียนเพื่อให้กำรเรียนกำร
สอนของ นนร. เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยมีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้ผู้บังคับบัญชำได้รับทรำบและ
อนุมัติ (1.4-7)
2) มีกำรแต่งตั้ง คณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร (1.4-8) เพื่อตรวจสอบ
รับรองมำตรฐำนกำรปฏิบัติของคณำจำรย์เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
กำรศึกษำ ตรวจและรับรองตำรำเรียน แผนบทเรียน เอกสำรนำ ฯ
3) กำรจัด กำรเรียนกำรสอนวิชำทหำรนั้น สวท.รร.จปร. จะพิจ ำรณำสรรหำอำจำรย์ที่ มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน ที่จะมำถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับ นนร. โดยจะมีหนังสือขอ
ควำมอนุเครำะห์อำจำรย์พิเศษไปยัง หน่วยต่ำง ๆ จำกนั้น รร.จปร. จะมีคำสั่ง แต่งตั้ง อำจำรย์พิเศษเป็น
ผู้สอน นนร. (1.4-9) เมื่อจบกำรเรียนกำรสอนจะทำกำรสอบประเมินผล และรำยงำนผลกำรเรียนวิชำ
ทหำรของ นนร. ให้ รร.จปร. อนุมัติ (1.4-10)
4) กำรดำเนินกำรฝึกภำคสนำมให้กับ นนร. นั้น สวท.รร.จปร. จะพิจำรณำหน่วยและเหล่ำ
สำยวิทยำกำรที่มีควำมพร้อมที่จะทำกำรฝึกให้กับ นนร. ได้ โดยจะมีหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ถึงหน่วย
ต่ำง ๆ (1.4-11) เมื่อจบกำรฝึกภำคสนำมแต่ละวิชำจะทำกำรประเมินผล และรำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำม
ของ นนร. เป็นรำยบุคคล (1.4-12) รวมทั้งได้มีกำรทบทวนหลังกำรปฏิบัติในทุกครั้งภำยหลักจำกจบกำรฝึก
เพื่อนำปัญหำ ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะต่ำงๆ ไปเป็นข้อมูล ใช้ประโยชน์สำหรับกำรพัฒนำ ปรับปรุง
และแก้ไข วำงแผนกำรฝึกให้ดียิ่งขึ้นในครั้งต่อๆไป
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.40 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.4 กำรมีส่วนร่วมของ นนร. คณำจำรย์ บุคลำกร และผู้บริหำรของ สวท.รร.จปร.
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้ มี ก ำรด ำเนิ น กิ จ กรรมตำมแผนกำรขั บ เคลื่ อ นอั ต ลั ก ษณ์ นนร. เพื่ อ
เสริมสร้ำงอัตลักษณ์ โดยกำรมีส่วนร่วมของผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และ นนร. ดังนี้
1) ในกำรเรียนวิชำทหำรมีกำรใช้แบบสอบถำมประเมินกำรเรียนกำรสอน โดย นนร. จะใช้
แบบ ปม.1 ประเมินควำมพร้อมของผู้เรียน กำรสอนของอำจำรย์ และแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อนำไป
ปรับปรุงแก้ไขกำรเรียนกำรสอนให้ดียิ่งขึ้น (1.4-13) อำจำรย์ผู้สอนจะใช้แบบ ปม.2 ประเมิน นนร. ทั้งใน
ภำพรวมและเป็นบุคคล (1.4-14) และ ผอ.กองวิชำจะใช้แบบ ปม.3 ประเมินกำรสอนของครูอำจำรย์
(1.4-15) เพื่อเป็นกำรกำกับดูแลให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2) ในกำรฝึกภำคสนำมมีกำรใช้แบบสอบถำมประเมินกำรฝึก โดย นนร. จะ ประเมินกำร
เตรียมกำรและกำรฝึกสอนของครูฝึก และประเมินกำรเตรียมกำรและกำรสนับสนุนกำรฝึก เพื่อนำผลไป
พัฒนำกำรฝึกในปีต่อไป (1.4-16) ส่วนผู้บังคับบัญชำและครูฝึกจะประเมิน นนร. ในเรื่องวินัย ควำมเป็น
ผู้นำและผลกำรฝึก (1.4-17)
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3) มีก ำรรำยงำนผลกำรประเมิ น ที่ไ ด้ จ ำกกำรเรี ย นวิ ช ำทหำรและกำรฝึ ก ภำคสนำม ให้
ผอ.สวท.รร.จปร. ได้รับทรำบ สั่งกำรเพิ่มเติมและอนุมัติผลกำรประเมินดังกล่ำว (1.4-18)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.40 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.5 มี ผลกำรประเมิ น นนร. ที่ ป รำกฏอั ต ลั ก ษณ์ ได้ ค ะแนนผลประเมิ น ไม่ น้ อ ยกว่ ำ
ร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ประเมิ น ผลกำรสอนวิ ช ำทหำรและกำรฝึ ก ภำคสนำม ให้ กั บ นนร . ในปี
กำรศึ ก ษำ 2561 โดยมี ก ำรประเมิ น ผลกำรฝึ ก ที่ มุ่ ง เน้ น ผลกำรปฏิ บั ติ เ ป็ น รำยบุ ค คลเพื่ อ ทดสอบ
ควำมสำมำรถของ นนร. หลังจำกเข้ำรับกำรฝึก (1.4-19) และกำหนดให้อักษรระดับ B ขึ้นไปถือว่ำ นนร.
ปรำกฏอัตลักษณ์ เป็นนักรบที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและเป็นผู้นำหน่วยทหำร ซึ่งมีผลกำรประเมิน ดังนี้
1) นนร.ชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย 76.60 % จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 81.53 %
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (1.4-20)
2) นนร.ชั้นปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ย 82.66 % จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 84.80 %
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (1.4-21)
3) นนร.ชั้นปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย 83.15 % จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 88.24 %
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (1.4-22)
4) นนร.ชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 76.41 % จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 79.03 %
ถือว่ำไม่บรรลุเป้ำหมำย (1.4-23) สืบเนื่องจำกเนื้อหำกำรเรียนของ นนร.ชั้นปีที่ 4 มีควำมยำก นนร. จึงทำ
คะแนนได้ไม่ดี
5) นนร.ชั้นปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 80.27 % จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 80.75 %
ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย (1.4-24)
6) ผลรวมกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ชั้นปีที่ 1 – 5 ปีกำรศึกษำ
2561 มีคะแนนเฉลี่ย 79.82 % จำนวน นนร. ที่ได้คะแนน B ขึ้นไป 82.87 % คิดเป็น 897 นำย จำก
นนร. ทั้งหมด 1,083 นำย ถือว่ำบรรลุเป้ำหมำย
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.40 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ เท่ำกับ 2 คะแนน
2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผู้ประเมินสุ่มตรวจเพื่อยืนยันอัตลักษณ์ของ นนร. ตำมหลักกำรสุ่มตัวอย่ำง
วิธีคำนวณ
ผลร้อยละ =

จำนวน นนร. ที่ปรำกฎอัตลักษณ์ตำมที่ สวท.รร.จปร. กำหนด
จำนวน นนร. ที่ได้รับกำรสุ่มตรวจ



100

กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2561 สวท. มีจำนวน นนร. ที่ปรำกฏอัตลักษณ์ตำมที่กำหนดจำนวน 897 นำย
จำกจำนวน นนร. ที่ได้รับกำรสุ่มตรวจ 1,083 นำย คิดเป็นร้อยละ 82.87
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 3 คะแนน
x3
ดำเนินกำรได้ร้อยละ 82.87 เท่ำกับ 82.87
100 = 2.5 คะแนน
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สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ได้คะแนนเท่ำกับ 4.5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
1.4-1 - อัตรำเฉพำะกิจหมำยเลข 4400 (หน้ำที่ของ สวท.รร.จปร.)
1.4-2 - หลักสูตร รร.จปร. ปรับปรุง พ.ศ. 2558 (ด้ำนวิชำทหำร)
1.4-3 - ตำรำงกำรศึกษำวิชำทหำร ปี 2561
1.4-4 - คำสั่ง รร.จปร. เรื่อง กำรฝึกภำคสนำม ฯ ประจำปีกำรศึกษำ 2561
1.4-5 - ระเบียบ รร.จปร. ว่ำด้วยกำรศึกษำและกำรให้รำงวัลกำรศึกษำ นนร. พ.ศ. 2558
1.4-6 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประจำชั้น นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 ปีกำรศึกษำ 2561
1.4-7 - ตัวอย่ำงรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรประจำชั้น
1.4-8 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำร
1.4-9 - ตัวอย่ำงกระบวนกำรขอควำมอนุเครำะห์และแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษเป็นผู้สอน นนร.
1.4-10 - หนังสือรำยงำนผลกำรเรียนวิชำทหำร ประจำปีกำรศึกษำ 2561
1.4-11 - ตัวอย่ำงหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ฝึกภำคสนำมให้กับ นนร.
1.4-12 - หนังสือรำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำม ประจำปีกำรศึกษำ 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 - แบบบันทึกผลกำรฝึกที่มุ่งเน้นผลกำรปฏิบัติเป็นรำยบุคคล
1.4-20 - ตำรำงผลกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ชั้นปีที่ 1
1.4-21 - ตำรำงผลกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ชั้นปีที่ 2
1.4-22 - ตำรำงผลกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ชั้นปีที่ 3
1.4-23 - ตำรำงผลกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ชั้นปีที่ 4
1.4-24 - ตำรำงผลกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกภำคสนำมของ นนร. ชั้นปีที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 มำตรกำรส่งเสริม (ภำยในสถำบัน) ( 5 คะแนน)
คำอธิบำย
นนร. มีควำมสำมำรถและทักษะกำรสื่อสำรด้วยภำษำอังกฤษหรือภำษำอื่นๆ เพื่อให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงสำมำรถสื่อสำรและสัมพันธ์เชื่อมโยงกับนำนำประเทศ โดย รร.จปร. ได้กำหนดให้มีโครงกำร/
กิจกรรม เพื่อพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ หรือภำษำต่ำงประเทศอื่นๆ ให้แก่ นนร. เช่น โครงกำรแลกเปลี่ยน
นนร.ระหว่ำงประเทศ กำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ
( สวท.รร.จปร. ไม่ได้ดำเนินกำร )
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 1
ตัวบ่งชี้
1.1
1.2

ผลดำเนินกำร
ไม่ได้ดำเนินกำร
ไม่ได้ดำเนินกำร

น้ำหนัก
-

คะแนนกำรประเมิน
-

คะแนน x น้ำหนัก
-
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ตัวบ่งชี้
1.3
1.4
1.5

ผลดำเนินกำร
ไม่ได้ดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ
ไม่ได้ดำเนินกำร
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
4.5
22.5
22.5
22.5 ÷ 5 = 4.5
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 1
จุดแข็ง
- กำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ของ นขต.สวท.รร.จปร. ส่ง เสริมต่อกำรสร้ำงอัตลักษณ์ให้กับ นนร.
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถำบัน
จุดที่ควรพัฒนำ
- กำรให้อักษรระดับในกำรเรียนวิชำทหำรและกำรฝึกให้มีมำตรฐำนเดียวกันทุกกองวิชำ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
- เพิ่มกำรดำเนินงำนของ สวท.รร.จปร. ตำมตัวบ่งชี้ที่ 1.5 เรื่อง มำตรกำรส่งเสริม (ภำยใน
สวท.รร.จปร.)

มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนคุณภำพครู อำจำรย์
คุณภำพครู อำจำรย์ พิจำรณำได้จำกคุณวุฒิ และควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำรและวิชำชีพ
มีม ำตรฐำนควำมรู้ และประสบกำรณ์ วิช ำชี พส ำหรับ ข้ำ รำชกำรทหำรที่ท ำหน้ำ ที่ส อน มี กิจ กรรมเพื่ อ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอนที่มีคุณภำพ ผู้เรียนได้รับกำรพัฒนำในด้ำนกำรเรียนกำรสอนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
มีกำรเผยแพร่กิจกรรมที่พัฒนำกำรเรียนกำรสอน สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ตำมวัตถุประสงค์ อำจำรย์ควร
ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ เพื่อนำควำมรู้มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน นอกจำกนี้ อำจำรย์ต้อง
ปฏิบัติตนตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณวิชำชีพครู/ครูทหำร
กำรนับจำนวนครู/อำจำรย์ประจำ ให้นับครู/อำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริง โดยมีระยะเวลำกำร
ทำงำนในปีกำรศึกษำนั้น ซึ่งรวบรวมเมื่อสิ้นสุดปีกำรศึกษำตำมเงื่อนไข ดังนี้
- กรณีมีระยะเวลำทำงำน 9 เดือนขึ้นไปให้นับเป็น 1 คน
- กรณีมีระยะเวลำทำงำน 6-9 เดือน ให้นับเป็น 0.5 คน
- กรณีมีระยะเวลำทำงำนน้อยกว่ำ 6 เดือน ไม่สำมำรถนำมำนับได้
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ครู/อำจำรย์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
คำอธิบำย
อำจำรย์ประจำมีคุณวุฒิและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพในสำขำที่สอน สำมำรถพัฒนำ นนร.
ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรกำหนด มีกำรดำเนินงำนเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งทำงวิทยฐำนะของ
ข้ำรำชกำรทหำรที่ทำหน้ำที่สอน เพื่อสร้ำงมำตรฐำนควำมรู้ และประสบกำรณ์วิชำชีพสำหรับข้ำรำชกำร
ทหำรที่ทำหน้ำที่สอน มำตรฐำนกำรปฏิบัติตนหรือจรรยำบรรณ และมำตรฐำนกำรปฏิบัติ งำน กำรพัฒนำ
ตนเองให้ทันต่อกำรพัฒนำทำงวิทยำกำร เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง และกำรทหำร อยู่เสมอ โดยมีหนังสือ
รับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอนซึ่งออกโดยหน่วยรับผิดชอบงำน ด้ำนกำรศึกษำของส่วนรำชกำรของเหล่ำ
ทัพ หรือมีใบประกอบวิชำชีพครู ตำมที่บัญญัติไว้ในกฎหมำยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1.1 มีผู้รับผิดชอบกำรดำเนินงำนด้ำนวิทยฐำนะ(1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำชีพ ในสำขำวิชำที่สอน
และมีกำรดำเนินงำนเพื่อให้ ครู/อำจำรย์เข้ำสู่ตำแหน่งประเภทวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรทหำรที่ทำหน้ำที่
สอน โดยหน่ วยงำนด้ ำนกำรศึ กษำของเหล่ำทั พ โดยมี กำรแต่ง ตั้ง คณะกรรมกำรวิท ยฐำนะของหน่ว ย
(2.1-1)
1.2 มีเอกสำรหลักฐำนกำรดำเนินกำรด้ำนวิทยฐำนะ (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีกำรดำเนินงำนด้ำนวิทยฐำนะ โดย ส่งกำลังพลเข้ำร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติกำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำของ ทบ.จำนวน 2 นำย (2.1-2) และมีกำรอบรมกำลังพลเพื่อ
พัฒนำ ครู-อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (2.1-3) ส่ง กำลังพลเพื่อเข้ำรับกำรอบรมเป็นผู้ประเมิน
วิทยฐำนะ จำนวน 3 นำย (2.1-4)
1.3 ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่มีหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน ซึ่งออกโดย
หน่วยรับผิดชอบงำน ด้ำนกำรศึกษำของส่วนรำชกำรของเหล่ำทัพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 (2 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในปี 2561 สวท.รร.จปร. มี ก ำลั ง พลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นสำมำรถขอหนั ง สื อ รั บ รอง
มำตรฐำนกำรเป็นผู้สอนได้ โดยมีครู-อำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์สอนตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จำนวน 11 นำย และ
ส่งกำลังพลที่มีประสบกำรณ์สอนน้อยกว่ำ 10 ปี เข้ำรับกำรอบรมครูทหำรทหำรบกตำมมำตรฐำนวิชำชีพ
ครู จ ำนวน 12 นำย และได้ ส่ ง หนั ง สื อ เพื่ อ ขออนุ มั ติ ข อหนั ง สื อ รั บ รองมำตรฐำนกำรเป็ น ผู้ ส อนของ
ข้ำรำชกำรทหำรที่ทำหน้ำที่สอนไปยังกรมยุทธศึกษำทหำรบก เพื่อขออนุมัติขอหนังสือรับรองมำตรฐำนกำร
เป็นผู้สอน ของอำจำรย์ประจำ จำนวน 8 นำย และ ครูฝึก จำนวน 15 นำย (2.1-5), (2.1-6)
ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ คำนวณดังนี้
ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ = จำนวนอำจำรย์ประจำที่มีหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด



100

1.4 ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ผ่ำนกำรประเมินและเข้ำสู่ตำแหน่งประเภทวิทยฐำนะ
สำหรับข้ำรำชกำรทหำรที่ทำหน้ำที่สอน โดยหน่วยรับผิดชอบงำนด้ำนกำรศึกษำของส่วนรำชกำรของเหล่ำ
ทัพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 (1 คะแนน)
ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ คำนวณดังนี้
ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ = จำนวนอำจำรย์ประจำที่มีวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรทหำรที่ทำหน้ำที่สอน
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด



100

เนื่องจำกกำรดำเนินกำรเรื่องกำรขอหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน และกำรขอรับ
กำรประเมินเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งประเภทวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรทหำรที่ทำหน้ำที่สอน โดยหน่วยงำนด้ำน
กำรศึ ก ษำของเหล่ ำ ทั พ อยู่ ร ะหว่ ำ งกำรด ำเนิ น กำรในระยะเริ่ ม ต้ น และปั จ จุ บั น อำจำรย์ ป ระจ ำของ
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สวท.รร.จปร. ยังไม่สำมำรถขอรับกำรประเมินเพื่อเข้ำสู่ตำแหน่งประเภทวิทยฐำนะได้ เพรำะต้องรอกำร
อนุมัติหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน จำก ยศ.ทบ. ก่อน ซึ่งปัจจุบันมีหลำยหน่วยที่เริ่มดำเนินกำร
และรอกำรตอบรับจำก ยศ.ทบ. ทำให้กำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ 2.1 ยัง ไม่ครบขั้นตอนกำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. จึงขอไม่รับกำรประเมิน
หลักฐำนอ้ำงอิง
2.1-1 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนวิทยฐำนะ สวท.รร.จปร.
2.1-2 - สำเนำหนังสือ ขอเชิญเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำของ ทบ.
2.1-3 - สำเนำหนังสือ กำรจัดกำรอบรมฯ เพื่อพัฒนำครู-อำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
2.1-4 - สำเนำหนังสือ อบรมเป็นผู้ประเมินวิทยฐำนะ ประจำปีงบประมำณ 2562
2.1-5 - สำเนำหนังสือ ขออนุมัติหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน
2.1-6 - สำเนำหนังสือ ขออนุมัติหนังสือรับรองมำตรฐำนกำรเป็นผู้สอน(เพิ่มเติม)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ครู/อำจำรย์ ทำงกำรศึกษำและอบรมทำงด้ำนวิชำทหำรที่มีคุณภำพ
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร/วิชำชีพในสำขำ
ที่สอน กำรวัดคุณภำพอำจำรย์ พิจำรณำจำกคุณวุฒิวิชำชีพเฉพำะด้ำน ควำมเชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะด้ำน
ทำงทหำร เนื่ อ งจำกเป็ น เรื่ อ งส ำคั ญ ที่ ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภำพของนั ก เรี ย นนำยร้ อ ย รวมทั้ ง พิ จ ำรณำจำก
ควำมสำเร็จของ สวท.รร.จปร. ในกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ เพื่อให้อำจำรย์ติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถพัฒนำให้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตร
กำหนด
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
กำหนดค่ำน้ำหนักระดับคุณภำพอำจำรย์ สวท.รร.จปร.
คุณวุฒิทำงวิชำชีพทหำร
- หลักสูตรชั้นนำยร้อย
- หลักสูตรชั้นนำยพัน
- หลักสูตรวิชำชีพเฉพำะด้ำน
- หลักสูตร สธ.,นบส.,หรือเทียบเท่ำ หรือ ป.โท ขึ้นไป
- วิทยำลัยของเหล่ำทัพ และวิทยำลัยเสธทหำร
- หลักสูตรแสดงควำมสำมำรถพิเศษเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนทำงทหำร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักอำจำรย์ประจำ

ระดับคะแนน
1
2
2
2
2
2
11

ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ คำนวณดังนี้
ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ = ผลรวมถ่วงน้ำหนักของอำจำรย์ประจำ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
กำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีอำจำรย์ประจำ จำนวน 24 นำย มีผลรวมถ่วงน้ำหนัก
ของอำจำรย์ประจำที่มีคุณวุฒิและควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร/วิชำชีพในสำขำที่สอน เท่ำกับ 138 คุณภำพ
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อำจำรย์พิจำรณำจำกคุณวุฒิวิชำชีพเฉพำะด้ำน ควำมเชี่ยวชำญพิเศษเฉพำะด้ำนทำงทหำร แสดงตำม
ตำรำง 2.1
ตำรำง 2.1
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

รำยชื่ออำจำรย์ประจำของ สวท.รร.จปร. จำแนกทำงคุณวุฒิ ปีกำรศึกษำ 2561
ยศ – ชื่อ – สกุล

พ.อ.ภัทรภพ บู่ศรี
พ.อ.รัฏฐกรณ์ ไทยสีหรำช
พ.อ.สุดใจ ฉ่ำศิริ
พ.อ.คมกฤช เวกชำลิกำนน
พ.อ.สิริชัย เอื้อบุณยะนันท์
พ.อ.อำทมำต เนติ
พ.อ.ตรียุทธ์ ศรีขวัญ
พ.อ.พิงกำร สำยจันทร์
พ.อ.รณฤทธิ์ โคตะโน
พ.อ.ณรงค์ พุมมำ
พ.อ.ธนันวัฒน์ ธีระกิจเสถียร
พ.ท.ประเสริฐ ประสมทรัพย์
พ.ท.หญิง กรกมล สีขำว
พ.ท.โพธิ์ชนะวิน เหล็กจำน
พ.ท.นฤดล รักธรรม
พ.ท.สมภำร เสำวโร
พ.ท.ชลธี ปิณฑะคุปต์
พ.ท.คมสัน ศำสน์ประดิษฐ์
พ.ท.ไกรวุฒิ แก้วรักษำ
พ.ท.จักรกฤษ แก้วพิลูน
พ.ท.วิรัตน์ คำถำเครือ
พ.ต.สัมพันธ์ แทนไธสง
พ.ต.สมพร จิตตรง
ร.อ.ทินภัทร ลอยเลิศ

คุณวุฒิ (11)

ตำแหน่ง

1 2 3 4
อจ.หน.ฯ   อจ.หน.ฯ    อจ.หน.ฯ    อจ.หน.ฯ
อจ.หน.ฯ
อจ.หน.ฯ
อจ.หน.ฯ
อจ.หน.ฯ
อจ.หน.ฯ
อจ.หน.ฯ
อจ.หน.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ
อจ.สวท.ฯ

ผลรวม

หมำยเหตุ คุณวุฒิ 1
2
3
4
5
6
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ค่ำ หมำย
5 6 น้ำหนัก เหตุ
นบส.
5
สธ. 
9
สธ./
7
ป.โท
นบส.
สธ.
สธ.
สธ.
นบส.
นบส.
นบส.
ป.โท
ป.โท
นบส.
นบส.
นบส.
สธ.

-

5
7
7
7
7
7
3
7
7
7
5
3
5
3
7
7
7
5
3
5
3
138

หมำยถึง ชั้นนำยร้อย
หมำยถึง ชั้นนำยพัน
หมำยถึง ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน
หมำยถึง หลักสูตรวิชำชีพทำงทหำร
หมำยถึง สธ., นบส., ปริญญำโท
หมำยถึง วิทยำลัยเหล่ำทัพ
ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ = ผลรวมถ่วงน้ำหนักระดับคุณภำพของอำจำรย์ประจำ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
= 138
24
= 5.75
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เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ 11 เท่ำกับร้อยละ 100
5.75  100 = 52.27
11
กำหนดให้ค่ำดัชนีคุณภำพอำจำรย์ ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 70 เท่ำกับ 5 คะแนน
ผลกำรประเมิน
5  52.27 = 3.73
70
หลักฐำนอ้ำงอิง
2.2-1 - ตำรำงแสดงคุณวุฒิของอำจำรย์ สวท.รร.จปร.
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อำจำรย์มีผลงำนตีพิมพ์/เผยแพร่
คำอธิบำย
ผลงำนวิจัยของอำจำรย์ประจำที่ได้รับกำรตีพิมพ์ หรือผลงำนสร้ำงสรรค์ และ/หรือนวัตกรรม
ที่มีกำรเผยแพร่ในระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ
(ส่วนวิชำทหำร ฯ ไม่ได้ดำเนินกำร)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ครู/อำจำรย์ นำผลกำรประเมิน/กิจกรรมไปใช้เพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มี อ ำจำรย์ ป ระจ ำที่ น ำผลกำรประเมิ น ในรำยวิ ช ำมำใช้ ใ นกำรปรั บ ปรุ ง /
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำผู้เรียน โดยกำรใช้ผลงำนวิจัย /นวัตกรรม กำรวิจัย
ในชั้นเรียน เครื่องช่วยฝึก กำรพัฒนำและเตรียมควำมพร้อมของ นนร. เพื่อเข้ำรับกำรทดสอบหลักสูตรกำร
รบแบบ จู่โจม, หลักสูตรส่งทำงอำกำศ กำรจัดกำรควำมรู้ที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้วิชำทหำร กำรใช้ระบบกำร
เรียน กำรสอนแบบ E-learning โดยนับจำนวนกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องต่อจำนวนรำยวิ ชำที่ ทำกำรสอน
ทั้งหมดใน แต่ละปีกำรศึกษำ
เกณฑ์กำรประเมิน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1.1 ร้อยละของจำนวนรำยวิชำที่นำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุงและพัฒนำกำร
เรียนกำรสอน / รำยวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ (2 คะแนน)
จำนวนรำยวิชำที่มีกำรปรับปรุง/พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
จำนวนรำยวิชำทั้งหมดในปีกำรศึกษำ



100

ใช้ บั ญ ญั ติ ไ ตรยำงศ์ เ ที ย บ โดยก ำหนดให้ จ ำนวนรำยวิ ช ำที่ น ำมำใช้ ใ นกำรปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน / จำนวนรำยวิชำที่มีกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20
เท่ำกับ 2 คะแนน
กำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร รร.จปร. พ.ศ.
2558 ด้ำนวิชำทหำร โดยภำคกำรศึกษำในห้วงเดือน พ.ค. - ธ.ค. ของทุกปี จำนวน 26 วิชำ และกำรฝึก
ภำคสนำมในห้วงเดือน ม.ค. – มี.ค. ของปีถัดไป จำนวน 18 วิชำ ซึ่ง เป็นกำรฝึกปฏิบัติที่มุ่ง ขยำยผลต่อ
กำรศึกษำ (2.4-1) โดยอำจำรย์หัวหน้ำวิชำที่รับผิดชอบ จะประสำนกับเหล่ำสำยวิทยำกำรในกำรเตรียม
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เนื้อหำควำมรู้ กำรใช้เครื่องช่วยฝึกที่จำเป็นต่อกำรฝึกภำคสนำม กำรเตรียมข้อสอบก่อนและหลังกำรฝึก
รวมถึงกำรจัดกำรควำมรู้ที่ส่งเสริมต่อกำรฝึกภำคสนำม และนำผลกำรประเมินทั้งจำกผู้รับกำรฝึก หน่วย
ดำเนินกำรฝึก และ บก.หน่วยฝึก ในปีกำรศึกษำที่ผ่ำนมำ นำมำปรับปรุง แก้ไขกำรฝึกในปีกำรศึ กษำต่อไป
ของ นนร. สรุปดังนี้
1. นนร.ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำ 7 วิชำ ภำคกำรฝึก 5 วิชำ
2. นนร.ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำ 5 วิชำ ภำคกำรฝึก 3 วิชำ
3. นนร.ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำ 6 วิชำ ภำคกำรฝึก 2 วิชำ
4. นนร.ชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำ 5 วิชำ ภำคกำรฝึก 1 วิชำ
5. นนร.ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำ 3 วิชำ ภำคกำรฝึก 3 วิชำ
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ คิดเป็นร้อยละ = 14 26100
= 53.84
ผลกำรประเมิน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 20 เท่ำกับ 2 คะแนน
1.2 ร้อยละของจำนวนรำยวิชำที่มีกำรนำกิจกรรมมำปรับปรุง/พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ต่อ
จำนวนรำยวิชำทั้งหมด (3 คะแนน)
จำนวนรำยวิชำที่มีกำรนำกิจกรรมมำปรับปรุง/พัฒนำกำรเรียนกำรสอน
จำนวนรำยวิชำทั้งหมด
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ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ จำนวนรำยวิชำที่นำกิจกรรมมำปรับปรุงและพัฒนำกำรเรี ยนกำร
สอนใช้ในกำรเรียนกำรสอนต่อจำนวนรำยวิชำทั้งหมด โดยกำหนดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 เท่ำกับ 3 คะแนน
กำรดำเนินงำน
ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2561 สวท.รร.จปร. มี จ ำนวนวิ ช ำที่ มี ก ำรน ำกิ จ กรรมมำปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนำกำรเรียนกำรสอน ซึ่งเป็นกำรเน้นกำรฝึกปฏิบัติของ นนร. ที่มุ่งขยำยผลต่อไปยังกำรฝึกภำคสนำม
เพื่อให้ นนร. มีควำมคุ้นเคยต่อยุทโธปกรณ์ และสำมำรถเข้ำรับกำรฝึกจำกเหล่ำสำยวิทยำกำรได้ทันทีเมื่อ
เข้ำสู่ห้วงกำรฝึกภำคสนำม โดย สวท.รร.จปร. จะมีกำรเพิ่มห้วงกำรฝึกปฏิบัติต่อเครื่องมือ เครื่องช่วยฝึก ใน
ห้วงเย็นหลังเลิกเรียนของ นนร. ตำมตำรำงกำรฝึกที่เตรียมไว้(2.4-2). (2.4-3), (2.4.4) สรุปดังนี้
1. นนร.ชั้นปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำ 7 วิชำ ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมตอนเย็น 4 วิชำ
2. นนร.ชั้นปีที่ 2 ภำคกำรศึกษำ 5 วิชำ ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมตอนเย็น 3 วิชำ
3. นนร.ชั้นปีที่ 3 ภำคกำรศึกษำ 6 วิชำ ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมตอนเย็น 1 วิชำ
4. นนร.ชั้นปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำ 5 วิชำ ฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมตอนเย็น 1 วิชำ
5. นนร.ชั้นปีที่ 5 ภำคกำรศึกษำ 3 วิชำ ภำคกำรฝึก 3 วิชำ
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ คิดเป็นร้อยละ = 14 26100
= 34.61
ผลกำรประเมิน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 เท่ำกับ 3 คะแนน
หมำยเหตุ ปีกำรศึกษำ 2561 นนร. มีภำรกิจกำรฝึก เตรียมกำรฝึกร่วมหน่วยทหำรรักษำ
พระองค์ ทำให้กำรฝึกไม่ครบตำมตำรำงที่กำหนดไว้
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หลักฐำนอ้ำงอิง
2.4-1 - เอกสำรแสดงวิชำที่มีกำรฝึกปฏิบัติ
2.4-2 - เอกสำรแสดงวิชำที่มีกำรฝึกปฏิบัติตอนเย็น
2.4-3 - ขออนุมัติออกคำสั่งฝึกวิชำทหำรให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 (ภำคกำรศึกษำที่ 1)
2.4-4 - ขออนุมัติออกคำสั่งฝึกวิชำทหำรให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 5 (ภำคกำรศึกษำที่ 2)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์
คำอธิบำย
อำจำรย์ประจำที่ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ เช่น ศึกษำเพิ่มเติม/ประชุมวิชำกำร/
อบรม/ศึกษำดูง ำน/นำเสนอผลงำนวิชำกำรและงำนวิจัยทั้ง ในและ/หรือต่ำงประเทศและได้นำควำมรู้
กลับมำขยำยผลและ/หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ศึกษำเพิ่ มเติม /ประชุมวิชำกำร/อบรม/ศึ กษำดูง ำน/
นำเสนอผลงำน อย่ำงน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/คน ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
จำนวนอำจำรย์ประจำที่เพิ่มพูนควำมรู้ ฯ ไม่น้อยกว่ำ 30 ชม./ปี
และมีกำรขยำยผล และ/หรือพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
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ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 ของจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด เท่ำกับ
5 คะแนน
กำรดำเนินงำน
ในปี ก ำรศึ ก ษำ 2561 สวท.รร.จปร. มี อ ำจำรย์ ป ระจ ำที่ ไ ด้ รั บ กำรเพิ่ ม พู น ควำมรู้
ประสบกำรณ์ และเข้ ำรั บ กำรอบรม/สั มมนำ ทั้ ง ภำยในและภำยนอก จ ำนวน 18 เรื่ อ ง คิ ด เป็ น 41
กิจกรรม (2.5-1) อำจำรย์ประจำมีกำรศึกษำดูงำนทำงทหำรในพื้นที่ 4 กองทัพภำค ในห้วงที่มีกำรนำ นนร.
ชั้นปีที่ 5 ไปศึกษำดูงำนก่อนจบกำรศึกษำระหว่ำงวันที่ 23 – 29 ส.ค. 61 (2.5-2) อย่ำงน้อย 30 ชั่วโมง/ปี/
คน จำนวน 23 นำย
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 เท่ำกับ 5 คะแนน
24  100 = 100
24
ผลกำรประเมิน
อำจำรย์ได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์
เกณฑ์กำรให้คะแนน = 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
2.5-1 - ตำรำงแสดง กำรอบรม/สัมมนำ ครูอำจำรย์เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์
2.5-2 - ตำรำงแสดง กำรศึกษำดูงำน ทภ.1-4 ของ ครูอำจำรย์ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 อำจำรย์ ปฏิบัติตำมระเบียบ วินัยทหำร และจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร.มี ก ำรก ำหนดจรรยำบรรณอำจำรย์ / ครู ท หำรไว้ เ ป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร
มี ก ระบวนกำรส่ ง เสริ ม ให้ อ ำจำรย์ ป ฏิ บั ติ ต ำมจรรยำบรรณวิ ช ำชี พ มี ก ำรก ำกั บ ดู แ ลกำรปฏิ บั ติ
ตำมจรรยำบรรณวิชำชีพ มีกำรดำเนิน กำรกับผู้ ที่ไ ม่ ปฏิบั ติตำมจรรยำบรรณวิช ำชีพ มีก ำรด ำเนิ นกำร
วำงแผน ป้องกัน หรือหำแนวทำงแก้ไขกำรกระทำผิดจรรยำบรรณวิชำชีพ
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร
ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (2 คะแนน)
จำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด



100

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบโดยกำหนดร้อยละ 100 ของจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด เท่ำกับ
2 คะแนน
ผลกำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2561 อำจำรย์ประจำของ สวท.รร.จปร. มีกำรปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและ
แบบธรรมเนียมทหำร โดยแผนกกำลังพล ได้มีกำรตรวจสอบอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและ
แบบธรรมเนียมทหำรเป็นประจำต่อเนื่องทั้งปี ไม่มีรำยงำนอำจำรย์ประจำ กระทำผิดวินัย (2.6-1)
ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจำที่ ปฏิบัติ ตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนี ยมทหำร ต่ อ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
24  100
24
ผลลัพธ์เท่ำกับร้อยละ 100
ผลกำรประเมิน ได้ 2 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 2
2. มีคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร (1 คะแนน)
ผลกำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรจัดทำคู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์ /ครูทหำร เป็นแนวทำงในกำรประพฤติ
ปฏิบัติ ธำรงรักษำ และส่งเสริมเกียรรติคุณของ ครู-อำจำรย์ และเพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ นนร.และบุคคล
ทั่วไป (2.6-2)
ผลกำรประเมิน
ได้ 1 คะแนน จำกคะแนนเต็ม1
3. มี ค ณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์ / ครู ท หำร และมี ก ำรประชุ ม คณะกรรมกำร
จรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี (1 คะแนน)
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ผลกำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจรรยำบรรณอำจำรย์ / ครูทหำร เพื่อรับผิดชอบ
ดำเนินกำรในงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำคู่มือและดำเนินกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณของ
อำจำรย์ ป ระจ ำ ทั้ ง นี้ มี รอง ผอ .สวท.รร.จปร.เป็ น ประธำน ผอ.กองวิ ช ำเป็ น กรรมกำร และ
รอง ผอ.กตก.สวท.ฯ เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร กำรจัดประชุมกำหนดให้มีในครำวเดียวกันกับกำร
ประชุมประจำเดือนของ นขต.สวท.รร.จปร. (2.6-3)
ผลกำรประเมิน
ได้ 1 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 1
4. ร้อยละของจำนวนครู/อำจำรย์ประจำที่ผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำรอยู่ใน
ระดับดี - ดีมำก (> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด (1 คะแนน)
จำนวนอำจำรย์ประจำผ่ำนกำรประเมินจรรยำบรรณอำจำรย์/ครูทหำร
อยู่ในระดับ ดี – ดีมำก ( > 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 )
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด



100

ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 80 ของจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด เท่ำกับ 1
คะแนน
กำรดำเนินงำน
จำนวนครู อำจำรย์ป ระจ ำที่ ผ่ำ นกำรประเมิ นจรรยำบรรณอำจำรย์ / ครู ทหำรอยู่ใ นระดั บ
ดี-ดีมำก (มำกกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด 23 นำย มีจำนวน 23 นำย
(2.6-4)
ผลกำรประเมิน
ร้อยละของจ ำนวนอำจำรย์ประจำที่ ปฏิบัติ ตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนี ยมทหำร ต่ อ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด
24  100
24

2.6-1 2.6-2 2.6-3 2.6-4

ผลลัพธ์เท่ำกับร้อยละ 100
ผลกำรประเมิน ได้ 1 คะแนน จำกคะแนนเต็ม 1
หลักฐำนอ้ำงอิง
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมระเบียบวินัยและแบบธรรมเนียมทหำร
คู่มือจรรยำบรรณอำจำรย์ สวท.รร.จปร.
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจรรยำบรรณ สวท.รร.จปร.
- ตำรำงสรุปผลกำรประเมินกำรจรรยำบรรณอำจำรย์
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 2

ตัวบ่งชี้
2.1
2.2
2.3

ผลดำเนินกำร
ไม่ขอรับกำรประเมิน
ร้อยละ 52.27
ไม่ได้ดำเนินกำร

น้ำหนัก
5
-

คะแนนกำรประเมิน
3.73
-

คะแนน x น้ำหนัก
18.63
-
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ตัวบ่งชี้
2.4

ผลดำเนินกำร
1
2

2.5
2.6

ร้อยละ 53.84
ร้อยละ 34.61
ร้อยละ 100

1
ร้อยละ 100
2
มีกำรปฏิบัติ
3
มีกำรปฏิบัติ
4
ร้อยละ 100
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
(2)
(3)
5
5
(2)
(1)
(1)
(1)
20

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
5
25
(2)
(3)
5
25
5
25
(2)
(1)
(1)
(1)
93.65
93.65 ÷ 20 = 4.68
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 2
จุดแข็ง
1. อำจำรย์ สวท.รร.จปร.เป็นบุคลำกรที่มีศักยภำพสำมำรถพัฒนำได้เพรำะมีประสบกำรณ์ใน
กำรทำงำนในหน่วยต่ำงๆ อีกทั้งผ่ำนกำรศึกษำตำมแนวทำงรับรำชกำร
2. มีกำรพัฒนำคุณภำพบุคลำกรของหน่วยอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรส่ง บุคลำกรของ
หน่วยเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำทุกๆปี และ กำรส่งบุคลำกรเข้ำร่วมประชุม
สัมมนำ อบรม เกี่ยวกับงำนด้ำนกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอน ร่วมกับหน่วยงำนอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลมำ
พัฒนำปรับปรุง แก้ไข ด้ำนกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพและทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ
จุดที่ควรพัฒนำ
1. กำรส่งเสริมให้อำจำรย์ประจำ เข้ำรับกำรศึกษำเพิ่มเติม ในระดับปริญญำโท และระดับ
ปริญญำเอก
2. ควรส่งเสริ มและสนับ สนุนหัวข้อ กำรวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์ ไ ปสู่ระดับ ชำติและน ำ
ผลงำนมำใช้ให้เกิดประโยชน์
3. สร้ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนวิจัยและสร้ำงสรรค์และ/หรือนวัตกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. ควรมีแนวทำงส่งเสริมบุคลำกรมีให้กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ทั้งระดับปริญญำโท และ
ระดับปริญญำเอก ให้มำกขึ้นและมีสำขำตรงควำมต้องกำรของหน่วยในกำรใช้งำน
2. ควรส่งเสริมบุคลำกรที่ยังไม่มีองค์ควำมรู้หรือขำดทักษะในกำรทำงำนวิจัยหรือผลงำน
สร้ำงสรรค์ โดยอำจมีหน่วยงำนกลำงหรือคณะทำงำนที่ช่วยเหลือให้คำปรึกษำ
3. ควรสนับสนุน หรือผลักดันให้มีตำแหน่งวิทยฐำนะให้เกิดแรงจูง ใจอย่ำงแท้จริง เพื่อเป็น
แรงจูงใจในกำรทำวิจัยและผลงำนสร้ำงสรรค์
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มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนคุณภำพหลักสูตร
สวท.รร.จปร. มีกำรบริหำรกำรพัฒนำหลักสูตร ทั้งในดำนวิทยำกำรอุดมศึกษำและ วิทยำกำร
ทหำร ใหตอบสนองตอกำรผลิตบุคลำกรตำมวัตถุประสงคของกองทัพ พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ทันสมัย
สอดคลองกับเทคโนโลยี วิทยำกำรและควำมตองกำรของกองทัพ มีกำรจัดกำรเรียนรู ที่หลำกหลำย โดย
เน นกำรปฏิ บั ติ จ ริ ง และส งเสริ ม ประสบกำรณ จริ ง โดยบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำที่ มี คุ ณ ภำพและมี
ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอด มีหลักเกณฑกำรวัดและประเมินผลที่มีมำตรฐำน ตลอดจนมีกำรจัดหำสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีกำรพัฒนำหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ควำม
ต้องกำรของกองทัพและสังคม มีระบบและกลไกกำรเปิด - ปิดหลักสูตร ตำมแนวทำงปฏิบัติที่กำหนดทุก
หลั ก สู ต ร มี ก ำรด ำเนิ น งำนให้ เ ป็ น ไปตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนหลั ก สู ต ร และกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุ ดมศึ กษำแห่ ง ชำติ มี ค ณะกรรมกำรบริ ห ำรหลั ก สูต ร มี ค วำมร่ว มมือ ในกำรพั ฒ นำและบริห ำร
หลักสูตรระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง มีกำรประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมกรอบเวลำที่กำหนด มีกำร
นำผลประเมินควำมพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำตำมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มำใช้ในกำร
ปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. หลักสูตรเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรของหน่วยงำนต้นสังกัด/กระทรวงศึกษำธิกำร/
สภำวิชำชีพ/องค์กรวิชำชีพหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
กำรดำเนินงำน
- สวท.รร.จปร. รั บ ผิด ชอบหลั กสู ต รโรงเรีย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ ำ ด้ ำนวิ ช ำทหำร
(ปรับปรุงพ.ศ. 2558) ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมต้องกำรของกองทัพบก โดยสภำกำรศึกษำวิชำทหำรได้
มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่ำทัพ 5 ปี ของเหล่ำทัพ โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 (เอกสำร 3.1-1)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร และมีกำรประชุมคณะกรรมกำร ฯ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง/ปี
กำรดำเนินงำน
- สวท.รร.จปร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร มี ผอ.สวท.รร.จปร. เป็นประธำน
และในปีกำรศึกษำ 2561 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรฯ (เอกสำร 3.1-2)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ /หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง หรือประชำคมอำเซียน
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรปรับปรุงหลักสูตรให้มีควำมทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรทบทวน
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตร รวมทั้งเชิญหน่วยทหำรและเหล่ำสำยวิทยำกำรมำร่วมประชุมเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรให้มีควำมสมบูรณ์และจัดให้มีกำรฝึกปฏิบัติในกำรเรียนกำรสอนของนักเรียนนำย
ร้อยเพิ่มมำกขึ้น ทั้งนี้ ได้จัดกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวสอดคล้องกับนโยบำยกำรศึกษำของกองทัพบก พ.ศ.
2560 - 2564 และหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ด้ำนวิชำทหำร (ปรับปรุง พ.ศ.2558)
(เอกสำร 3.1-3)
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ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มีกำรประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงน้อย 1 ครั้ง ในทุก 3 - 6 ปี
กำรดำเนินงำน
มีกำรประเมินหลักสูตร จำกหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อยที่สำเร็จกำรศึกษำ โดยกองสถิติ
และประเมินผล โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ตำมกรอบเวลำที่กำหนดไว้หลังสำเร็จกำรศึกษำ ไปแล้ว
1 ปี ทั้งนี้ ในส่วนของหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่เป็น 5 ปี นักเรียนนำยร้อย (จปร.รุ่น 64) สำเร็จกำรศึกษำไป
เมื่อ เดื อนธันวำคม ปี 2559 ซึ่งนับ เป็นรุ่น แรกอยู่ ระหว่ำงกำรดำเนินกำรประเมิน ของ กองสถิติและ
ประเมินผล ในส่วนของ สวท.รร.จปร. ได้ดำเนินกำรจัดทำแบบสอบถำมเฉพำะด้ำนวิชำทหำร พร้อมทั้งได้
นำส่งถึงหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อย เพื่อนำข้อมูลในขั้นต้น มำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ
นนร. ต่อไป ผลกำรประเมินอยู่ในเกณฑ์พอใจมำกที่สุด (เอกสำร 3.1-4)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีกำรนำผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำมำปรับปรุง
หลักสูตร
กำรดำเนินงำน
รร.จปร. ได้มีกำรสำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมพึงพอใจของหน่วยงำนผู้ใช้ ที่มีต่อผู้สำเร็จ
กำรศึกษำจำก รร.จปร. เป็นประจำทุกปี หลังจำกนักเรียนนำยร้อย สำเร็จกำรศึกษำออกไป ปฏิบัติงำนแล้ว
1 ปี โดยในปี 2559 งดกำรประเมิน เนื่ องจำก อยู่ระหว่ ำงกำรเปลี่ยนแปลงหลัก สูต รชะลอกำรสำเร็ จ
กำรศึกษำ 1 ปี และในปี 2560 - 2561 อยู่ระหว่ำงกำรประเมิน จปร.รุ่นที่ 64 ที่สำเร็จกำรศึกษำไปเมื่อ
เดือนธันวำคม 2559 และจะนำผลสำรวจดังกล่ำวไปปรับปรุงหลักสูตร ด้ำนวิชำทหำรต่อไป ในส่วนของ
สวท.รร.จปร. ได้ดำเนินกำรจัดทำแบบสอบถำม พร้อมทั้งได้นำส่งถึงหน่วยงำนผู้ใช้นักเรียนนำยร้อย เพื่อนำ
ข้อมูลมำปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับ นนร. ตำมข้อเสนอแนะที่ได้รับต่อไป (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 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร
3.1-3 - หนังสือ ผฝศ.กตก.สวท.รร.จปร.ที่ กห 0460.3.1.2/509 ลง 7 พ.ย.61 เรื่อง ประชุมพิจำรณำ
กำรปรับปรุงหลักสูตรวิชำทหำร ปี 2563
3.1.4 - รำยละเอียดผลกำรสำรวจควำมคิดเห็น เรื่อง ควำมพึงพอใจของหน่วยงำนผู้ใช้ที่มีต่อผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ จปร.รุ่นที่ 64 ประจำปี 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. ด ำเนิ นกำรให้อ ำจำรย์จั ดทำแผนกำรจัดกำรเรี ยนรู้ รำยวิชำ/แผนกำรสอน
รำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำ
กำร คุณธรรม จริยธรรม ค่ำนิยม ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์
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เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีกำรจัดทำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอนรำยวิชำ โดยเน้นผู้เรียนเป็ น
สำคัญ ด้วยเทคนิควิธีกำรสอนที่หลำกหลำย มุ่งเน้นสมรรถนะอำชีพ และบูรณำกำร คุณธรรม จริยธรรม
ค่ำนิยม ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งคุณลักษณะที่พึง ประสงค์ จำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของ
จำนวนรำยวิชำทั้งหมด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มี ก ำรจั ด ท ำแผนกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน/แผนบทเรี ย นรำยวิ ช ำ/ตำรำง
กำหนดกำรฝึกในทุก รำยวิชำที่ ทำกำรสอนตำมหลั กสูตรกำรศึกษำ มคอ.3 และ มคอ.4 โดยผ่ำ นกำร
พิจำรณำจำก คณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ สวท.รร.จปร. ทุกรำยวิชำ (เอกสำร 3.2-1 )
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแผนกำรสอนที่กำหนด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรจัดทำ มคอ. 5 และ มคอ.6 ในทุกรำยวิชำเพื่อแสดงถึงจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมแผนกำรสอน ของรำยวิชำที่กำหนดในหลักสูตร (เอกสำร 3.2-2)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. ร้อยละของจำนวนรำยวิ ชำที่มีผลประเมิ นกำรเรี ยนกำรสอนรำยวิชำอยู่ ในระดับ ดี –ดีมำก
(> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนรำยวิชำทั้งหมด (1 คะแนน)
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนรำยวิชำที่มีผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำ
อยู่ในระดับ ดี – ดีมำก ( > 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 )
ผลร้อยละ =
จำนวนรำยวิชำทั้งหมด



100

กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีจำนวนรำยวิชำที่มีผลกำรประเมินกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำอยู่ในระดับ ดี-ดีมำก (>3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน 26 วิชำ จำนวนรำยวิชำทั้งหมด จำนวน
26 วิชำ คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสำร 3.2-3)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. ร้อยละของจำนวนอำจำรย์ผู้สอนที่มีผลกำรประเมิน อยู่ในระดับดี - ดีมำก (> 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5) ต่อจำนวนอำจำรย์ผู้สอนทั้งหมด
วิธีกำรคำนวณ
จำนวนอำจำรย์ผู้สอนที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ
ดี – ดีมำก ( > 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5 )
ผลร้อยละ =
จำนวนอำจำรย์ผู้สอนทั้งหมด



100

กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีจำนวนอำจำรย์ผู้สอนที่มีผลประเมินอยู่ในระดับ ดี-ดีมำก
(> 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5) จำนวน 24 นำย จำนวนอำจำรย์ผู้สอนทั้งหมด จำนวน 24 นำย คิดเป็นร้อย
ละ 100 (เอกสำร 3.2-4)
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ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีก ำรนำผลกำรประเมิ นกำรจั ดกำรเรีย นกำรสอนรำยวิช ำ มำปรับ ปรุง แผนกำรสอน
(1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรนำผลกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำซึ่งแสดงใน 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
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. ดำเนินกำรให้อำจำรย์กำหนดและแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีกำรวัด และประเมินผลให้
ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เป็นไปตำม
แผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/แผนกำรสอน ใช้วิธีกำรวัดและประเมินผลที่เหมำะสมและหลำกหลำย
ตลอดจนนำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำผู้เรียน
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีหลักเกณฑ์กำรวัดและประเมินผลและอำจำรย์แจ้งหลักเกณฑ์ วิธีกำรวัด และประเมินผล
ให้ผู้เรียนทรำบก่อนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรจัดทำเอกสำรนำ/มคอ.3 ในทุกรำยวิชำที่ทำกำรสอน และได้มีกำรกำหนด
วิธีกำรประเมินผลในแต่ละด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนนำยร้อย ซึ่งอยู่ใน มคอ.3 หมวดที่ 4 กำร
พัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนนำยร้อย และหมวดที่ 5 แผนกำรสอนและกำรประเมินผล โดยหลักเกณฑ์
กำรวัดและกำรประเมินผลดังกล่ำวได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำ
ทหำรก่อนทำกำรสอนในทุกภำคกำรศึกษำ (เอกสำร 3.3-1)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นไปตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้รำยวิชำ/
แผนกำรสอน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. จัดทำ มคอ. 5 ในทุกรำยวิชำที่ทำกำรสอน และได้มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
ตำมที่ระบุไว้ในรำยละเอียดของวิชำ ซึ่งอยู่ในหมวดที่ 2 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เปรียบเทียบกับแผนกำร
สอน และหมวดที่ 3 สรุปผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำ ซึ่งได้รับกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร
กำกับมำตรฐำนกำรศึกษำวิชำทหำรทุกรำยวิชำ (เอกสำร 3.3-2)
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ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีกำรแจ้ งผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ให้ ผู้ปกครองทรำบอย่ ำงน้อย 1 - 2 ครั้ ง/ปี
กำรศึกษำ (0.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ไม่ ไ ด้ ด ำเนิ น กำรในเรื่ อ งนี้ โดยทำงปฏิ บั ติ ต ำมนโยบำย ผบ .รร.จปร.ให้
กสป.รร.จปร. ประกำศผลกำรศึกษำเป็นส่วนรวมเมื่อจบภำคกำรศึกษำในแต่ละภำค
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มีร ะบบตรวจสอบกำรวั ดและประเมิน ผลกำรเรีย นรู้ ของนัก เรี ยนนำยร้ อยเพื่ อควำม
โปร่งใส และยุติธรรม (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ และคณะกรรมกำรประจำ
ชั้น มีหน้ำที่ในกำรตรวจสอบกำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้ของ นักเรียนนำยร้อย เพื่อควำมโปร่งใสและ
ยุติธรรม (เอกสำร 3.3-3)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีกำรนำผลจำกกำรวัดและประเมินผลไปพัฒนำผู้เรียน (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. จัดทำ มคอ. 5 ในทุกรำยวิชำที่ทำกำรสอน และได้มีกำรนำผลที่ได้จำกกำรวัด
และกำรประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำรสอน รวมทั้งกำรทดสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์รำยวิชำของนักเรียน
นำยร้อยซึ่งระบุไว้ในหมวดที่ 7 กำรประเมินรำยวิชำและกระบวนกำรปรับปรุง (เอกสำร 3.3-2)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
6. มีกำรปรับปรุงและพัฒนำข้อสอบ แบบวัด แบบประเมิน ให้มีคุณภำพ (0.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
กองวิชำที่ทำกำรสอน ออกข้อสอบ เสนอคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ เพื่ อ
ตรวจสอบแก้ไข และอนุมัติให้นำข้อสอบไปทำกำรสอบประเมินผล (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 - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับมำตรฐำนกำรศึกษำ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4 กระบวนกำรพัฒนำกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำเป็นไปตำมหลักสูตร เพื่อเสริมสร้ำงผู้นำ
ทำงทหำรให้มีควำมเหมำะสมกับสภำวะปัจจุบัน ทันสมัย และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของกองทัพ มี
ควำมรู้ทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติในศำสตร์ด้ำนวิทยำกำรทหำร รวมทั้งมีกำรประเมินผลและนำผลกำร
ประเมินมำพัฒนำปรับปรุงกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำให้มีประสิทธิภำพอย่ำงต่อเนื่อง
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หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีกิจกรรมกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรในหลักสูตร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
- สวท.รร.จปร. มีแผนงำนโครงกำรและกิจกรรม ดำเนินกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรตำมหลักสูตร
รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) (เอกสำร 3.1-1 ) โดยมีกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรกำรฝึกศึกษำวิชำ
ทหำร ที่มีกำรปรับระยะเวลำในกำรศึกษำเป็น 5 ปี สวท.รร.จปร. ได้ขออนุมัติจัดกำรเรียนกำรสอนมีเกรด
ครบทุกวิชำตำมหลักสูตรและจัดกำรฝึกภำคสนำมในปีกำรศึกษำ 2561 (เอกสำร 3.4-1)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีหน่วยงำนรับผิดชอบและดำเนินกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรตำมหลักสูตร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในกำรด ำเนิ นกำรจัด กำรฝึก ศึ ก ษำวิ ช ำทหำร แผนกฝึก ศึ ก ษำ กองบัง คั บ กำรเตรีย มกำร
สวท.รร.จปร. เป็ น ส่ ว นด ำเนิ น กำร โดยในภำคกำรศึ ก ษำได้ อ อกตำรำงกำรศึ ก ษำวิ ช ำทหำร ทั้ ง ภำค
กำรศึกษำที่ 1 และ 2 ให้ หน่วยขึ้นตรง ส่วนวิชำทหำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ดำเนินกำร โดย
กำหนดให้กองวิชำรับผิดชอบกำรฝึกศึกษำในรำยวิชำทหำรตำมหลักสูตรฯ ที่กำหนด (เอกสำร 3.4-2)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. จำนวนหน่วยกิตรวมของกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร ไม่น้อยกว่ำ 10 หน่วยกิต (0.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. ดำเนินกำรจัดกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรเป็นไปตำมกำรจัด
กำรศึกษำหลักสูตร รร.จปร. (ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) (เอกสำร 3.4-3)
กำรศึกษำด้ำนวิชำทหำรมีระยะเวลำกำรศึกษำ 5 ปี เพื่อให้มีเกรดครบทุกวิชำ กำหนดในภำค
กำรศึกษำมี 10 ภำคกำรศึกษำ จำนวน 26 วิชำ รวม 10 หน่วยกิต มีจำนวน 1,072 ชม. (เอกสำร 3.4-3)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.5 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
4. จำนวนสัปดำห์ของกำรฝึกภำคปฏิบัติ ไม่น้อยกว่ำ 8 สัปดำห์/ปี หรือมีระยะเวลำกำรฝึก
ภำคปฏิบัติตลอดหลักสูตรรวม ไม่น้อยกว่ำ 1,400 ชั่วโมง สำหรับหลักสูตร 5 ปี (0.5 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ดำเนินกำรจัดกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรเป็นไปตำมกำรจัดกำรศึกษำหลักสูตร
รร.จปร.ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ด้ำนวิชำทหำร ในภำคกำรฝึก /กำรฝึกภำคสนำม มี 5 ภำคกำรฝึก มีกำรฝึก
ภำคสนำมทั้งสิ้น 18 วิชำ ใช้เวลำในภำคกำรฝึกภำคสนำม 2,865 ชม.รวมภำคกำรศึกษำและภำคกำรฝึก
ตำมหลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ. 2558 ) ทั้งสิ้น 3,937 ชม. (เอกสำร 3.4-3)
กำรฝึกภำคสนำมประจำปีกำรศึกษำ 2561 ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.62 ถึง 10 เม.ย.62 เป็นกำร
จัดกำรฝึกภำคสนำมตำมหลักสูตร รร.จปร.ด้ำนวิชำทหำร พ.ศ.2558 (หลักสูตร 5 ปี)
- นนร.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 70 ทำกำรฝึกภำคสนำม
1. กำรฝึกสุขศำสตร์ทหำร จำนวน 40 ชั่วโมง
2. กำรฝึกป้องกัน เคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ จำนวน 40 ชั่วโมง
3. กำรฝึกกำรติดต่อสื่อสำรเบื้องต้น จำนวน 40 ชั่วโมง
4. กำรฝึกป้อมสนำมฯ วัตถุระเบิดและกำรทำลำย จำนวน 80 ชั่วโมง
5. กำรฝึกยิงอำวุธประจำกำย จำนวน 120 ชั่วโมง
6. กำรฝึกบุคคลทำกำรรบและยุทธวิธีขั้นพื้นฐำน จำนวน 160 ชั่วโมง
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- นนร.ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 69 ทำกำรฝึกภำคสนำม
1. กำรฝึกยิงอำวุธประจำหน่วยหลักยิงและตรวจกำรณ์ จำนวน 80 ชั่วโมง
2. กำรฝึกยุทธวิธีทหำรรำบระดับหมู่ จำนวน 120 ชั่วโมง
3. กำรฝึกขับรถยนต์ทหำร จำนวน จำนวน 40 ชั่วโมง
4. กำรฝึกกำรใช้ยุทโธปกรณ์ของเหล่ำทหำรม้ำ จำนวน 40 ชั่วโมง
5. กำรฝึกปืนใหญ่สนำมและปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำน จำนวน 120 ชั่วโมง
- นนร.ชั้นปีที่ 3 รุ่น 68 ทำกำรฝึกภำคสนำม
1. กำรฝึกยุทธวิธีทหำรม้ำระดับหมวด จำนวน 80 ชั่วโมง
2. กำรฝึกยุทธวิธีทหำรรำบระดับหมวด จำนวน 120 ชั่วโมง
3. กำรฝึกหลักสูตรส่งทำงอำกำศ จำนวน 200 ชั่วโมง
- นนร.ชั้นปีที่ 4 รุ่น 67
1. ทำกำรฝึกหลักสูตรกำรรบแบบจู่โจม จำนวน 1,065 ชั่วโมง
- นนร.ชั้นปีที่ 5 รุ่น 66
1. กำรฝึกหน่วยทหำรขนำดเล็ก
2. กำรฝึกกำรใช้อำวุธในกำรต่อสู้ระยะประชิด
3. กำรฝึกปฏิบัติงำนของหน่วยเฉพำะกิจ
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.5 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
5. มีกำรประเมินผลกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในกำรฝึกภำคสนำม สวท.รร.จปร. มีกำรประเมินผลกำรศึกษำทุกรำยวิชำที่ทำฝึกภำคสนำม
หลังจบกำรฝึกมีกำรสรุปผลกำรฝึกให้ รร.จปร. ทรำบทุกครั้ง (เอกสำร 3.4-4)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
6. มีกำรนำผลประเมินมำปรับปรุงกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
หลังจำกเสร็จสิ้นกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร สวท.รร.จปร.มีกำรนำเสนอปัญหำข้อขัดข้องในปีกำร
ฝึกที่ผ่ำนมำเสนอต่อ 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 - คำสั่งฝึกภำคสนำมของหน่วยเหล่ำสำยวิทยำกำร
3.4-3 - หลักสูตร รร.จปร.(ปรับปรุง พ.ศ.2558) ด้ำนวิชำทหำร
3.4-4 - รำยงำนผลกำรฝึกภำคสนำม
3.4-5 - มคอ.6
ตัวบ่งชี้ที่ 3.5 ประสิทธิผลของกำรฝึกศึกษำวิชำทหำร
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มี แ ผนกำรฝึ ก วิ ช ำทหำรและกำรเสริ ม สร้ ำ งคุ ณ ลั ก ษณะผู้ น ำ มี ห น่ ว ยงำน
รับผิดชอบ กำกับดูแลกำรฝึกศึกษำให้เป็นไปตำมแผนที่กำหนด มีกำรวัดและประเมินผลกำรฝึกวิชำทหำร
และกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ รวมทั้งมีกำรนำผลกำรประเมินนำมำปรับปรุง พัฒนำกำรฝึกวิชำทหำร
และกำรเสริมสร้ ำงคุ ณลัก ษณะผู้นำ ตลอดจนมีกำรประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้ำ งสรรค์น วัตกรรม เพื่อใช้
สนับสนุนกำรฝึกวิชำทหำรและกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะผู้นำ
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หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีแผนกำรฝึกวิชำทหำร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในปีกำรศึกษำ 2561 สวท.รร.จปร. มีกำรจัดทำแผนกำรฝึกวิชำทหำรกำรดำเนินกำรโดยเริ่ม
หลังจำกที่ รร.จปร. อนุมัติปฏิทินกำรศึกษำแล้ว จะวำงแผนจัดกำรศึกษำโดยจัดทำตำรำงกำรฝึกภำคสนำม
เสนอให้ที่ประชุม สวท.รร.จปร.พิจำรณำ และขออนุมัติหลักกำรฯ ถึง รร.จปร. เพื่อติดต่อประสำนงำนส่วน
ที่เกี่ยวข้อง (เอกสำร 3.5-1)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีกำรฝึกตำมแผนที่กำหนด (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ในภำคกำรฝึก/กำรฝึกภำคสนำม มี 5 ภำคกำรฝึก มีกำรฝึกภำคสนำมทั้งสิ้น 17 วิชำ ใช้เวลำ
ในภำคกำรฝึกภำคสนำม 2,865 ชม.รวมภำคกำรศึกษำและภำคกำรฝึกตำมหลักสูตร รร.จปร.พ.ศ.2558
ทั้งสิ้น 3,937 ชม. กำรจัดกำรฝึกภำคสนำม สวท.รร.จปร. ประจำปีกำรศึกษำ 2561 ตั้งแต่วันที่ 14 ม.ค.62
ถึง 10 เม.ย.62 ในหลักสูตร รร.จปร.ด้ำนวิชำทหำร พ.ศ.2558 (หลักสูตร5 ปี) ได้ดำเนินกำรติดต่อ
ประสำนงำนกับเหล่ ำสำยวิทยำกำรที่จะดำเนินกำรฝึกในแต่ละวิชำจัดทำควำมต้องกำร งป.และ สป.3
กำหนดตำรำงกำรฝึ ก มีก ำรจั ดกำรฝึ กตำมตำรำงกำรฝึก ที่ กำหนด โดยหน่ ว ยฝึ กประจ ำวิ ชำต่ ำง ๆ ที่
รับผิดชอบกำรฝึกจะรำยงำนกำรฝึกประจำวันให้ กอ.ฝึกรร.จปร. ทรำบ ผ่ำน กอ.ฝึกสวท.รร.จปร. ทุกวัน
(เอกสำร 3.5-1)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีกำรประเมินผลกำรฝึกวิชำทหำร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ตลอดห้วงเวลำที่ทำกำรฝึกในวิชำต่ำง ๆ จะมีกำรประเมินผลกำรฝึกสนำม โดย ครู /ผช.ครู
หน่วยฝึกและ สวท.รร.จปร. มีกำรประเมินผลกำรฝึกทุกรำยวิชำที่มีกำรทำกำรฝึกภำคสนำมหลังจบกำรฝึก
มีกำรสรุปผลรำยงำนให้ รร.จปร. ทรำบ (เอกสำร 3.5-2)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
4. มีกำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุง และพัฒนำกำรฝึกวิชำทหำร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ทำกำรฝึกเพิ่มเติมด้ำนวิชำทหำรให้กับ นนร. (เอกสำร 3.5-2)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
5. มีนวัตกรรมที่ใช้สนับสนุนในกำรฝึกวิชำทหำร (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. มีกำรนำเครื่องช่วยฝึกยิงด้วยเลเซอร์ มำใช้ทำกำรฝึกประกอบกำรยิงปืนให้กับ
นนร.อย่ำงต่อเนื่องเพื่อให้ นนร. มีทักษะและควำมชำนำญในกำรใช้อำวุธประจำกำยให้มีประสิทธิภำพมำก
ขึ้นตำมลำดับ (เอกสำร 3.5-3)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 3.5
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน

38
หลักฐำนอ้ำงอิง
3.5-1 - คำสั่งฝึกภำคสนำมของ นนร.ชั้นปีที่ 1-4
3.5-2 - คำสั่งกำรฝึกเพิ่มเติม
3.5-3 - หนังสือ กยข.รร.จปร. ที่ กห 0460.1.3/18 ลง 4 ม.ค.60 เรื่อง เสนออนุมัติโครงกำรของ กห
จัดหำเครื่องช่วยฝึก
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 3
ตัวบ่งชี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

ผลดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
ปฏิบัติได้ 6 ข้อ
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
5
5
5
25

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
3.5
17.5
5
25
4.5
22.5
5
25
5
25
115
115 ÷ 25 = 4.6
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 3
จุดเด่น
1. สวท.รร.จปร. มีหลักสูตรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ ด้ำนวิชำทหำร (ปรับปรุง
พ.ศ.2558) โดยสภำกำรศึกษำวิชำทหำรได้มีมติอนุมัติหลักสูตรโรงเรียนเหล่ำทัพ 5 ปี ของเหล่ำทัพ ทำให้มี
แนวทำงกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนควำมต้องกำรของทัพบก
2. สวท.รร.จปร. มี อำจำรย์ที่ มีคุณ ภำพและมีประสบกำรณ์ ในกำรทำงำนตำมหน่ว ยของ
กองทัพบก ส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค ทำให้สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ และประสบกำรณ์ให้กับ นนร.ได้เป็น
อย่ำงดี
3. สวท.รร.จปร. ได้รั บควำมร่ วมมื อเป็ นอย่ ำงดี จำกหน่วยต่ำง ๆ ในกองทั พบก ในกำร
สนับสนุนวิทยำกรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ ประสบกำรณ์ และกำรฝึก รวมถึงร่วมให้ข้อเสนอแนะในกำร
พัฒนำหลักสูตรมำอย่ำงต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนำ
ไม่มี
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
ไม่มี

มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
รร.จปร. มีคณะกรรมกำรสภำ รร.จปร./คณะกรรมกำรบริหำร รร.จปร. ดำเนินงำนตำม
บทบำทหน้ำที่ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง/พระรำชบัญญัติของสถำนศึกษำ ภำยใต้บริบทของ
เหล่ำทัพ โดยมุ่งเน้นกำรกำหนดนโยบำย วำงแผนปฏิบัติรำชกำร กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำน และ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำโดยยึดหลักธรรมำภิบำล มีควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำน
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สำมำรถตรวจสอบได้ พร้อมส่งเสริมให้มีกำรบริกำรวิชำกำรและกำรทำนุบำรุง ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร รวมทั้งกำรพัฒนำบุคลกรเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ รร.จปร. อย่ำงยั่งยืน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เอกลักษณ์ส่วนวิชำทหำรโรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีเอกลักษณะที่สะท้อนถึงควำมโดดเด่น /ควำมชำนำญ/ควำมเชี่ยวชำญ ตำม
ปรั ช ญำ ปณิ ธ ำน วิสั ย ทั ศ น์ ภำรกิ จ พั น ธกิ จ /วั ต ถุ ป ระสงค์ และบริ บ ทของ รร.จปร. โดยมุ่ ง ผลิ ต
นำยทหำรสัญญำบัตร ที่มีควำมรู้ด้ำนกำรทหำร มีสติปัญญำสำมำรถเป็นผู้นำหน่วยระดับหมวด มีควำม
เชี่ยวชำญด้ำนวิชำทหำร และยุทธวิธี มีควำมภักดีต่อแผ่นดิน และพร้อมรับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ก้ำวทันต่อควำมเจริญทำงเทคโนโลยี ภำยใต้ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง/พระรำชบัญญัติของสถำนศึกษำ และ
สอดคล้องกับบริบทของเหล่ำทัพ มีกำรกำหนดนโยบำย และวำงแผนปฏิบัติรำชกำร พร้อมกับติดตำมผล
กำรดำเนินงำน และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของ ผอ.สวท.รร.จปร. โดยยึดหลักธรรมำภิบำล มีควำม
โปร่ง ใสในกำรดำเนินงำนสำมำรถตรวจสอบได้ รวมทั้ง มีกำรส่ง เสริมให้มี บริกำรวิชำกำร และทำนุบำรุง
ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร มีกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำ
สวท.รร.จปร.
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดเอกลักษณ์ รร.จปร. ที่เหมำะสมและปฏิบัติได้
( สวท.รร.จปร. ไม่ได้ดำเนินกำร )
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 4.2 กำรด ำเนิ น งำนของสภำโรงเรี ย นนำยร้ อ ยพระจุ ล จอมเกล้ ำ และ
คณะกรรมกำรบริหำรฯ
คำอธิบำย
คณะกรรมกำรบริหำร สวท.รร.จปร. มีผลกำรดำเนินงำนตำมบทบำทหน้ำที่ซึ่ง กำหนดไว้ใน
คำสั่ง/พระรำชบัญญัติของสถำบันภำยใต้บริบทของเหล่ำทัพ โดยมุ่งเน้นกำรกำหนดนโยบำย กำกับ ติดตำม
และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของผู้บริหำรสถำนศึกษำ โดยยึดหลักธรรมำภิบำล
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
มี กำรก ำหนดนโยบำย แนวทำงกำรด ำเนิ นงำนให้ สอดคล้ องกั บอั ตลั กษณ์ ผู้ เรี ยน เอกลั กษณ์
สถำนศึกษำ และมีผลกำรพิจำรณำแผนปฏิบัติกำรประจำปีที่ทันสมัยและปฏิบัติได้
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรกำหนดนโยบำย และแนวทำงในกำรดำเนินงำนโดยให้สอดคล้องกับ
อั ต ลั ก ษณ์ ผู้ เ รี ย น และเอกลั ก ษณ์ ส ถำนศึ ก ษำ โดยก ำหนดไว้ ใ นคู่ มื อ กำรประกั น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
สวท.รร.จปร. พ.ศ.2561 (4.2-1), (4.2-2)
ผลกำรประเมิน
ได้คะแนนเท่ำกับ 1 คะแนน
1.2 มี ผ ลกำรพิ จำรณำให้ ควำมเห็ นชอบหลั ก สู ตรที่ สอดคล้ องกั บมำตรฐำนที่
กระทรวงศึกษำธิกำร/หน่วยงำนต้นสังกัดกำหนด
กำรดำเนินงำน
หลักสูตรด้ำนวิชำทหำรได้ผ่ำนกำรรับรองจำกกรมยุทธศึกษำทหำรบก และได้รับอนุมัติให้ใช้
หลักสูตร รร.จปร. พ.ศ.2558 (5 ปี) (4.2-3)
ผลกำรประเมิน
ได้คะแนนเท่ำกับ 1 คะแนน
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1.3 มีก ำรปฏิบัติง ำนตำมบทบำทหน้ำ ที่ โดยเน้น กำรกำกับ ติด ตำม และสนับ สนุน
ผู้บริหำรในกำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่กำหนด
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่โดยยึดถือ และปฏิบัติตำมอัตรำกำรจัดเฉพำะกิจ
4400 (4.2-4)
- อฉก.4400
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.4 มีกำรบริหำรจัดกำรประชุมที่ดี เช่น มีกำรกำหนดวันประชุมตลอดปีไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง/ปี
จัดส่งประเด็นกำรพิจำรณำล่วงหน้ำ กำกับให้กรรมกำรแต่ละท่ำนเข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของจำนวน
ครั้งที่จัดประชุมทั้งปี
กำรดำเนินงำน
มีกำรบริหำรจัดกำรโดยกำหนดกำรประชุมประจำเดือน และกำรประชุมประจำสัปดำห์ใน
ห้วงกำรฝึกภำคสนำม (4.2-5)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
1.5 มีระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Regular Data Monitoring) และตรวจสอบได้
กำรดำเนินงำน
มีกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศที่เป็น ปัจจุบันโดยให้แต่ ละฝ่ำยอำนวยกำรจัดทำข้อมูล 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
คำอธิบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกกระบวนกำรประเมินสถำนกำรณ์จัดลำดับควำมสำคัญ จัดกำร
ควบคุม ติดตำมเฝ้ำระวัง ป้องกันและแก้ไขควำมเสี่ยงส่งผลให้ลดสำเหตุและโอกำสที่จะเกิดควำมเสียหำย
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม
(สวท.รร.จปร. ไม่ได้ดำเนินกำร)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 กำรบริกำรวิชำกำร/วิชำชีพ ต่อ สถำบัน ชุมชน สังคม และกองทัพ
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. สนับสนุนให้ ครู / อำจำรย์/ กำลังพล/นนร. นำควำมรู้และประสบกำรณ์ตำม
ควำมเชี่ยวชำญไปบริกำรวิชำกำรแก่ชุมชน/สังคม/กองทัพ รวมทั้ง ได้นำควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำน
วิชำกำร/วิชำชีพจำกกำรพัฒนำชุมชน/สังคม/กองทัพ มำพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและในอนำคตสำมำรถ
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ต่อยอดเป็นผลงำนวิชำกำรลักษณะต่ำง ๆ เช่น งำนวิจัย ตำรำ รำยวิชำและ/หรือหลักสูตร สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติรำชกำร สวท.รร.จปร. ในประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมร่วมมือกับสถำบันและองค์กร
ต่ำงๆ โดยจัดส่งผู้บริหำร/อำจำรย์เข้ำร่วมประชุมสัมมนำกับหน่วยงำนภำครัฐ
เกณฑ์กำรประเมินและผลกำรดำเนินงำน
1. หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ(2 คะแนน)
1.1 มีเหตุผลในกำรกำหนดแผนงำนกำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปบริกำรวิชำกำรเพื่อ
ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม/กองทัพ
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.ได้กำหนดแผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำร และวิชำชีพ เพื่อประโยชน์ต่อหน่วย
รำชกำรในกองทัพ (4.4-1) อีกทั้งเป็นกำรส่ง เสริมทักษะครูอำจำรย์ และเพิ่มศักยภำพทำงด้ำนวิชำกำร
(ด้ำนกำรทหำร) เป็นกำรสร้ำงควำมร่วมมือ และควำมน่ำเชื่อถือกับสถำบัน และองค์กรต่ำงๆ โดยแต่ง ตั้ง
คณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร และวิชำชีพเพื่อกำกับดูแลกำรดำเนินงำนตำมแผนโครงกำรบริกำรวิชำกำร
และวิชำชีพ สวท.รร.จปร.ปีกำรศึกษำ 2561 (4.4-2)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.2 มีกำรกำหนดตัวชี้วัดและระดับควำมสำเร็จของเป้ำหมำยไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
- มีจำนวนโครงกำร หรือกิจกรรมบริกำรทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพที่ตอบสนองกำรพัฒนำ
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน สัง คม ประเทศชำติ หรือนำนำชำติต่อจำนวนกิ จกรรม
ทั้งหมดไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 (4.4-3), (4.4-4), (4.4-5)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.3 มีระบบและกลไกขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร.ได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร และโครงกำร กิจกรรม เพื่อเป็นแนวทำงและกลไก
ขับเคลื่อนสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง (4.4-6)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
1.4 มี ผลประเมิ น ควำมพึ ง พอใจของชุ ม ชน/สั ง คม/กองทั พ /รร.จปร. ได้ ค ะแนนผล
ประเมินไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
กำรดำเนินงำน
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 มีกำรนำผลกำรบริกำรวิชำกำรมำพัฒนำกำรเรียนกำรสอน เช่น งำนวิจัย เอกสำรคำ
สอน/รำยวิชำ/ตำรำ และ/หรือต่อยอดเป็นผลงำนลักษณะต่ำงๆ
กำรดำเนินงำน
สวท.รร.จปร. ได้นำผลจำกกำรแถลงผลกำรปฏิบัติมำเป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรเรียนกำร
สอน และกำรให้บริกำร เช่น ปรับปรุงสถำนที่ให้มีควำมเหมำะสมในสถำนกำรณ์กำรฝึกศึกษำ (4.4-10)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 0.4 คะแนน  ไม่ได้คะแนน
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2. หลักฐำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)
ผู้ประเมินตรวจหลักฐำนโครงกำรที่ประสบควำมสำเร็จอย่ำงน้อย 1 โครงกำร ในประเด็น
ต่อไปนี้
2.1 มีควำมต่อเนื่อง ในกำรดำเนินกำรตั้งแต่ 3 ปี (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
ควำมต่อเนื่องในโครงกำรกิจกรรม สวท.รร.จปร. ได้ทำกำรฝึกให้กับหน่วยงำนภำยนอกใน
ส่วนของกองทัพบก เป็นประจำทุกปีตำมปฏิทินกำรศึกษำ 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)
กำรดำเนินงำน
- สวท.รร.จปร.ได้ ให้ บ ริก ำรทำงวิ ชำกำร วิ ชำชีพ แก่ หน่ วยรำชกำรภำยนอก ในส่ว นของ
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)
กำรดำเนินงำน
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.4
ได้คะแนน เท่ำกับ 4 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
4.4-1 - แผนงำนกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ 61
4.4-2 - คำสั่ง สวท.แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริกำรวิชำกำร
4.4-3 - รำยงำนผลกำรฝึก นรพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 55 ปีกำรศึกษำ 2561
4.4-4 - โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้แก่หน่วยงำน
4.4-5 - รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินโครงกำรบริกำรวิชำกำรและวิชำชีพ
4.4-6 - กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติรำชกำร รร.จปร. ปีกำรศึกษำ 61
4.4-7 - รำยงำนผลกำรฝึก นรพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 55 ปีกำรศึกษำ 2561
4.4-8 - แบบรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
4.4-9 - รำยงำนผลกำรฝึก นรพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 55 ปีกำรศึกษำ 2561
4.1-10 - กำรปรับปรุงกำรให้บริกำรสถำนที่ให้เหมำะสมในสถำนกำรณ์กำรฝึกศึกษำ
4.4-11 - สรุปกำรฝึก นรพ. ปี 59, 60, 61
4.4-12 - กำรเตรียมกำรก่อนกำรฝึก และกำรสนับสนุนงบประมำณกำรฝึก นรพ.ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 55
ปีกำรศึกษำ 61
4.4-13 - กำรฝึกยิงปืนให้กัน นพท.และนศพ.วพม.ชั้นปีที่ 3
4.4-14 - คำสั่งฝึก นพท.และนศพ.วพม.ชั้นปีที่ 3
4.4-15 - ขอส่งผลคะแนนกำรฝึกสอนวิชำทหำรของ นพท.และ นศท.วพม.ชั้นปีที่ 3
4.4-16 - คำสั่งฝึกวิชำทหำรให้ นพท.วพม.ชั้นปีที่ 2
4.4-17 - รำยงำนผลกำรฝึกวิชำทหำรให้กับ นพท.วพม.ชั้นปีที่ 3
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4.4-18
4.4-19
4.4-20
4.4-21

- ขอส่งรำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนหลักสูตรนำยสิบขั้นต้นทหำรกำรสัตว์ รุ่มที่ 27
- โครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพทหำรให้กับหน่วยงำนภำยนอก
- เตรียมกำร ก่อนนำนักเรียนพยำบำล ฝึกที่ จปร.61
- สนับสนุนอำจำรย์สอนวิชำทหำรให้ นพท.วพม.ชั้นปีที่ 2 และ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 กำรส่งเสริมสนับสนุนทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีทำง ทหำร
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีแผนงำนส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
ทำงทหำร มีกำรจัดสรรงบประมำณจำกภำยในและ/หรือได้รับงบประมำณจำกภำยนอก สวท.รร.จปร.
สำหรับ กำรส่ งเสริม ศิลปะ วัฒ นธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี ทำงทหำร มี หน่ วยงำน /บุ คลำกร
รับผิดชอบ ดูแลให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนที่กำหนด มีกำรจัดพื้นที่เพื่อกำรดำเนินกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่อง
รวมทั้งส่งเสริมให้ นนร. และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำน
(สวท.รร.จปร. ไม่ได้ดำเนินกำร)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.6 กำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีกำรพัฒนำบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนวิชำกำร/ธุรกำร เช่น งำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ งำนกำรเงินและงบประมำณ งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และงำนธุรกำร เป็นต้น ให้ได้รับ
กำรเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนทั้งในและต่ำงประเทศ (ไม่นับรวมทหำรกอง
ประจำกำร เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย พลขับ และเจ้ำหน้ำที่ประกอบอำหำร)
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
ร้อยละของจำนวนบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ที่มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้/ที่ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ /ประสบกำรณ์ อย่ำงน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/นำย ต่อจำนวนบุคลำกร
ประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด
วิธีคำนวณ
จำนวนบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ที่มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ได้รับอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ชม./ปี
ผลร้อยละ =
จำนวนบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำทหำร/ธุรกำร ทั้งหมด



100

กำรดำเนินงำน
ปีกำรศึกษำ 2559 มีบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ที่มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ /ที่ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ /ประสบกำรณ์อย่ ำงน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/ คน จำนวน 17 นำย
(4.6-1), (4.6-2), (4.6-3) จำกจำนวนบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด 59 นำย
คิดเป็นร้อยละ 28.81
ปีกำรศึกษำ 2560 มีบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ที่มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ /ที่ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ /ประสบกำรณ์อย่ ำงน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/ คน จำนวน 31 นำย
(4.6-4), (4.6-5), (4.6-6) จำกจำนวนบุคลำกรประจำสำยสนับสนุ นด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด 57 นำย
คิดเป็นร้อยละ 54.38
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ปีกำรศึกษำ 2561 มีบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ที่มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ / ที่ไ ด้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้ / ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จำนวน 30 นำย
(4.6-7), (4.6-8), (4.6-9) จำกจำนวนบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด 60 นำย
คิดเป็นร้อยละ 50.00
เมื่อพิจำรณำจำกผลดำเนินกำร 3 ปี มีบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำร ที่มี
กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ที่ได้รับกำรอบรมเพิ่มพูนควำมรู้/ประสบกำรณ์อย่ำงน้อย 20 ชั่วโมง/ปี/คน จำนวน
78 นำย จำกจำนวนบุคลำกรประจำสำยสนับสนุนด้ำนวิชำกำร/ธุรกำรทั้งหมด 176 นำย คิดเป็นร้อยละ
44.32
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดร้อยละ 100 เท่ำกับ 5 คะแนน
ผลกำรประเมิน = 2.22
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 4.6
ได้คะแนนเท่ำกับ 2.22 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
4.6-1 - สรุปรำยชื่อบุคลำกรสำยนับสนุน สวท.รร.จปร.ที่ได้รับกำรพัฒนำ ปี 59
4.6-2 - หลักฐำนส่งบุคลำกรสำยสนับสนุน ที่ได้รับกำรพัฒนำ ปี59
4.6-3 - บัญชีเลขที่ตำแหน่ง สวท.รร.รร.จปร.(ต.ค. 59)
4.6-4 - สรุปรำยชื่อบุคลำกรสำยนับสนุน สวท.รร.จปร.ที่ได้รับกำรพัฒนำ ปี 60
4.6-5 - หลักฐำนส่งบุคลำกรสำยสนับสนุน ที่ได้รับกำรพัฒนำ ปี 60
4.6-6 - บัญชีเลขที่ตำแหน่ง กองทัพบก บัญชีบรรจุกำลังพล สวท.ปรับปรุง 20 พ.ย.60
4.6-7 - สรุปรำยชื่อบุคลำกรสำยนับสนุน สวท.รร.จปร.ที่ได้รับกำรพัฒนำ ปี 61
4.6-8 - หลักฐำนส่งบุคลำกรสำยสนับสนุน ที่ได้รับกำรพัฒนำ ปี 61
4.6-9 - บัญชีเลขที่ตำแหน่ง สวท.รร.รร.จปร.(ต.ค. 61)
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนที่ 4
ตัวบ่งชี้
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

ผลดำเนินกำร
ไม่รับกำรประเมิน
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ
ไม่รับกำรประเมิน
ปฏิบัติได้ 8 ข้อ
ไม่รับกำรประเมิน
ร้อยละ 44.39
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
5
15

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
5
25
5
25
2.22
11.05
61.10
61.10 ÷ 15 = 4.07
ดี
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กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 4
จุดเด่น
1. ผู้บริหำร สวท.รร.จปร. มีกำรวำงแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี มีกำรกำกับดูแล ติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องครบถ้วนตำมวงจรคุณภำพ
2. สวท.รร.จปร. มีบุคลำกรที่มีคุณภำพ และมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ทำงด้ำน
วิชำทหำร คุณลักษณะทำงทหำร จึงทำให้สำมำรถเป็นองค์กรกำรเรียนรู้ที่เข้มแข็ง และสำมำรถจัดอบรม
เพิ่มพูนควำมรู้ให้กับบุคลำกรภำยใน สวท.รร.จปร. และภำยนอก ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
จุดที่ควรพัฒนำ
1. กำลังพลบำงส่วนไม่เข้ำใจกำรจัดทำ SAR
2. ระบบสำรสนเทศของ รร.จปร. ไม่เสถียร
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
1. จัดอบรมกำลังพลภำยในหน่วย โดยหมุนเวียนให้ควำมรู้ และหมุนเวียนควำมรับผิดชอบ
ในกำรปฏิบัติงำนประกันคุณภำพ
2. ควรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ ให้มีควำมสมบูรณ์

มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สวท.รร.จปร. มีกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบ และประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุมตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองโดยมีแนวคิดและ
กรอบกำรสร้ำงตำมแนวทำงของ รร.จปร. และ ยศ.ทบ. มีกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองอย่ำ ง
ต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ มีผลกำรประเมินคุณภำพภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด มีกำรนำข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนำผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้น
สังกัด
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ครอบคลุมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่หน่วยงำนต้นสังกัดของเหล่ำทัพ และสถำบันวิชำกำร
ป้องกันประเทศกำหนด ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน พิจำรณำจำกคะแนนผลกำรประเมิน
ย้อนหลัง 3 ปี
วิธีกำรคำนวณ
ผลคะแนน =

ผลรวมคะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด
จำนวนปี

กำรดำเนินงำน
กำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ สวท.รร.จปร.ได้ดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและได้
มีกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำจำก รร.จปร. ซึ่งเป็นหน่วยงำนต้นสังกัด คือ
ปีกำรศึกษำ 2558 มีกำรดำเนินงำน 8 มำตรฐำน 36 ตัวบ่งชี้ ได้ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.20 (5.1–1)
ปีกำรศึกษำ 2559 มีกำรดำเนินงำน 10 มำตรฐำน 29 ตัวบ่งชี้ ได้ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.29 (5.1–2)
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ปีกำรศึกษำ 2560 มีกำรดำเนินงำน10 มำตรฐำน 28 ตัวบ่งชี้ ได้ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมิน 4.39 (5.1–3)
รวมผลกำรดำเนินงำน 3 ปี คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.29
ใช้บัญญัติไตรยำงศ์เทียบ โดยกำหนดค่ำเฉลี่ยผลประเมิน 5 คะแนน เท่ำกับ 5 คะแนน
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้ค่ำ เฉลี่ย ของคะแนนประเมินกำรประกันคุณ ภำพกำรศึก ษำภำยใน โดยส่ วนวิช ำทหำร
โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ 3 ปี ย้อนหลัง เป็นคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน
ผลกำรดำเนินงำน
ชื่อข้อมูล
รวม 3 ปี
2558 2559 2560
คะแนนผลกำรประเมิ น กำรประกั น คุ ณ ภำพ 4.20 4.29 4.39
4.29
กำรศึกษำภำยในโดยหน่วยงำนต้นสังกัด
(ประเมินปี 2561 ใช้ค่ำเฉลี่ยคะแนนประเมิน 3 ปี คือ ปี 2558, 2559 และ 2560 )
คะแนนประเมินตนเอง = 4.29
หลักฐำนอ้ำงอิง
5.1–1 - รำยงำนผลกำรประเมิ น คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ สวท.รร.จปร. โดยคณะกรรมกำร รร.จปร.
ประจำปีกำรศึกษำ 2558
5.1–2 - รำยงำนกำรประเมินตนเอง สวท.รร.จปร. ประจำปีกำรศึกษำ 2559
5.1–3 - รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร. โดยคณะกรรมกำร รร.จปร. ประจำปี
กำรศึกษำ 2560
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 5.2 กำรพั ฒ นำสถำนศึ ก ษำจำกผลกำรตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภำพ
กำรศึกษำภำยใน
คำอธิบำย
สวท.รร.จปร. มีกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และมีกำรจัดทำรำยงำน
กำรประเมินตนเอง อย่ำงต่อเนื่องทุกปีกำรศึกษำ รวมทั้งมีกำรนำข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ไปปรับปรุงและพัฒนำผลกำรดำเนินงำนของ สวท.รร.จปร. โดยจัดทำ
แผนพั ฒนำคุ ณภำพกำรศึ กษำ/โครงกำร/กิจกรรม ตลอดจนมีกำรสนับ สนุนจำกหน่ วยงำนที่เกี่ ยวข้อ ง
เพื่อให้สถำนศึกษำได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ
เกณฑ์กำรประเมิน
หลักฐำนจำกสถำนศึกษำ (5 คะแนน)
1. มีรำยงำนกำรประเมินตนเองของ สวท.รร.จปร. เป็นประจำทุกปี (1 คะแนน)
กำรดำเนินงำน
กองวิ ช ำที่ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะมำตรฐำนจั ด ท ำรำยงำนกำรประเมิ น ตนเอง รำยงำน
สวท.รร.จปร. โดยมำตรฐำนด้ำนที่ 5 รวบรวมสรุปจัดทำเป็นรูปเล่ม SAR พร้อมทั้งผลกำรปรับปรุง ในแต่ละ
มำตรฐำน ในแต่ละตัวบ่งชี้ทีคณะกรรมกำรคุณภำพภำยในให้ข้อเสนอแนะ เป็นประจำทุกปี (5.2-1)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
2. มีกำรนำข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำจำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและ
ภำยนอกไปจัดทำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของ สวท.รร.จปร. (1 คะแนน)
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กำรดำเนินกำร
สวท.รร.จปร. ได้ นำข้อ มูลเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประเมิน คุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2560 มำดำเนินกำร (5.2-2)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
3. มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบในกำรติดตำมกำรนำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/
กิจกรรม ของ สวท.รร.จปร. อันเนื่องมำจำกกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และ
ภำยนอกไปสู่กำรปฏิบัติ (1 คะแนน)
กำรดำเนินกำร
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรกำหนดผู้รับผิดชอบในกำรดำเนินกำร ติดตำมในกำรนำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ/โครงกำร/กิจกรรม ของ สวท.รร.จปร. โดยได้ออกคำสั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมกำร และ
อนุกรรมกำรโดยให้มีหน้ำที่ ในกำรดำเนินกำรวำงแผน ตรวจสอบ และพัฒนำด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ตำมข้ อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประเมิน คุณภำพกำรศึก ษำ 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)
กำรดำเนินกำร
สวท.รร.จปร. ได้มีกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ อันเนื่องมำจำกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน รร.จปร. โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประเมินคุณภำพภำยใน รร.จปร.
ในกำรดำเนินงำน สวท.รร.จปร. ได้จัดตั้ง คณะกรรมกำรด้ำนต่ำงๆ โดยกำหนดหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
ติดตำม กำรนำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ/ โครงกำร /กิจกรรม ของส่วนวิชำทหำร เพื่อนำไปสู่กำร
ปฏิบัติตำมที่ คณะกรรมกำรสำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจเยี่ยม เมื่อ
21 พ.ค.61 โดยแต่ละมำตรฐำนได้ดำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร
มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนคุณภำพศิษย์
ข้อเสนอของกรรมกำร - ในห้วงกำรฝึกภำคสนำม สวท.รร.จปร. ควรจัดกิจกรรมบำเพ็ญ
ประโยชน์ที่หลำกหลำยสร้ำงกำรเรียนรู้แก่ นนร.เพิ่มเติม เช่น บำเพ็ญประโยชน์ ประชำสัมพันธ์งำนส่งเสริม
กำรเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง สร้ำงงำนพัฒนำสัตว์ป่ำและพันธ์ไม้ พัฒนำแหล่งน้ำเป็นต้น
ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร. ได้จัดกิจกรรมพัฒนำวัดสันติคีรี กิจกรรมมอบสิ่ง อุปโภค
บริโภคให้โรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก กิจกรรมให้ควำมรู้แก่เยำวชนในกำรศึกษำ รร.จปร. กิจกรรมถวำยสังฆทำน
และบำเพ็ญสำธำรณประโยชน์ ณ วัดบำรุง ธรรม กิจกรรมมอบสิ่ง อุปโภคบริโภค ณ วัดพระบำทน้ำพุ
อ.เมือง จ.ลพบุรี (5.2-5), (5.2-6 ), (5.2-7 ), (5.2-8) และ (5.2-9 )
มำตรฐำนที่ 2 ด้ำนคุณภำพอำจำรย์
ข้อเสนอของกรรมกำร - ปรับตัวบ่งชี้ 2.2 และ 2.3 ให้เหมำะสมกับภำรกิจของ สวท.ฯ
ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร. ดำเนินกำรปรับตัวบ่งชี้ที่ 2.2 และ 2.3 ให้เหมำะสมกับภำรกิจ
ของ สวท.ฯ โดยได้จัดทำ คู่มือ สปค.สวท.ฯ ปี 61 เป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ เพื่ อให้สอดคล้องกับภำรกิจ
(5.2-10 )
มำตรฐำนที่ 3 ด้ำนกำรบริหำร และพัฒนำหลักสูตร ข้อเสนอของกรรมกำร – ควรพัฒนำจัดทำระบบและกลไกในกำรพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนอย่ำง
เป็นระบบและต่อเนื่อง และควรพัฒนำระบบกำรประเมินเป็นแบบประเมินออนไลน์
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ผลกำรปฏิ บั ติ – สวท.รร.จปร.มี แ ผนงำนส่ ง เสริ ม บุ ค ลำกรให้ มี วิ ท ยะฐำนะหรื อ เลื่ อ น
วิทยะฐำนะ มีแผนกำรพัฒนำกำรประเมิน
ออนไลน์ (5.2-11), (5.2-12)
มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนกำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้นำ
ข้อเสนอของกรรมกำร -ควรปรับปรุงกำรจัดตำมอัตรำกำรจัดเฉพำะกิจใหม่ กำรจัดทำแบบ
บริกำรทำงกำรศึกษำ ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือไม่ทันสมัยควรกำรขอรับกำรสนับสนุนกำรเรียนรู้
ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร.ดำเนินกำรขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข อฉก.4400 ของ รร.จปร.
(สวท.ฯ) กำรจัดทำแบบบริกำรทำงกำรศึกษำโครงกำรฝึกอบรมวิชำชีพให้แก่หน่วยงำนภำยนอก และ
รำยงำน ทบ. ขอสนับสนุน Milo Range (5.2-13 ), (5.2-14), (5.2-15)
มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรและธรรมภิบำลของสวท.ฯ
ข้ อ เสนอของกรรมกำร - นขต.สวท.ฯ ควรเป็ น เจ้ ำ ภำพจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นำบุ ค ลำกรสำย
สนับสนุนให้ครบทุก นขต.ฯ ตำมองค์ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญของ นขต.ฯ
ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร. กำรฝึก ภำคสนำม นนร.โดยมีบุค ลำกรทุ ก นขต.สวท.ฯ มี
ส่วนรวมในกำรฝึกศึกษำ (5.2-16), (5.2-17)
มำตรฐำนที่ 6 ด้ำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน/สังคม ข้อเสนอของกรรมกำร - ควรมีกำรเก็บเอกสำรหลักฐำนให้เป็นระบบ และให้ควำมสำคัญในกำร
แขวนเอกสำรบนฐำนข้อมูล
ผลกำรปฏิบัติ – สั่งกำร ผอ.สวท.รร.จปร.กำรแขวนเอกสำร เป็นนโยบำยที่สำคัญ /เร่งด่วน
และ ศกม.สวท.ฯ ได้ดำเนินกำร สร้ำง website และแขวนเอกสำรเป็นฐำนข้อมูลแล้ว (5.2-18)
มำตรฐำนที่ 7 ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อเสนอของกรรมกำร - ควรจัดให้มีโครงกำร/กิจกรรม ที่ปลูกฝัง นนร. ในด้ำนศิลปวัฒนธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีทำงทหำร ให้มำกขึ้น
ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร.สั่งกำร ให้หน่วยฝึกภำคสนำม นนร. ดำเนินกำรจัดโครงกำร
หรือกิจกรรมปลูกฝังศิลปะ ฯ (5.2-19)
มำตรฐำนที่ 8 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ข้อเสนอของกรรมกำร - ควรจัดเก็บเอกสำรอ้ำงอิงประกันคุณภำพกำรศึกษำตลอดปีกำรศึกษำ
จัดอบรม หรือส่งบุคลำกรเข้ำอบรมกำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร.ระบบกำรแขวนเอกสำรออนไลน์ แผนกำรส่งบุคลำกรเข้ำอบรม
ตำม สปค.รร.จปร. (5.2-20), (5.2.-21)
มำตรฐำนที่ 9 ด้ำนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ข้อเสนอของกรรมกำร - สร้ำงแบบประเมินที่ระบุอัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ กำรทำกำรทบทวน
และระบุนิยำมของ ผู้บังคับหมวด (เป้ำหมำยหลัก)และกำหนดสมรรถนะพร้อมระบุวิชำกำรประเมินผล และ
นำผลที่ได้ไปใช้ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนในปี ต่อๆไป (Manage by Fact) ควรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลให้
ครบถ้วน อย่ำงเป็นหมวดหมู่ (เสนอแนะแล้ว) ถ้ำเป็นไปได้ควรมีกำรสอบประมวลผลควำมรู้ทุกชั้นปี
ผลกำรปฏิ บัติ – สวท.รร.จปร.ออกแบบกำรประเมิน ที่ ระบุ อั ตตลั กษณ์ / เอกลัก ษณ์ กำร
ประเมินผลกำรฝึกภำคสนำม ระบบกำรแขวนเอกสำรออนไลน์ กำรสอบประเมินควำมรู้ นนร.ชั้นปีที่ 2
และ 3 (5.2-22), (5.2-23) (5.2-24), (5.2.-25)
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มำตรฐำนที่ 10 ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
ข้อเสนอของกรรมกำร - พัฒนำข้อมูลที่ทันสมัย สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันและ
เทคโนโลยี กำรทำกิจกรรมพัฒนำของหน่วยฝึกควรประสำนผู้นำท้องถิ่นเพื่อเชิญชวนประชำชนเข้ำร่วมให้
มำกขึ้น ส่งเสริมให้ครูและ นนร. ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรศึกษำให้มำกขึ้น ด้วยกำรสร้ำง
สภำพแวดล้อมทำงภำษำอังกฤษ
ผลกำรปฏิบัติ – สวท.รร.จปร.จัดทำแผนกำรปรับปรุงข้อมูลที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถำนกำรณ์
ในปัจจุบันและเทคโนโลยี กิจกรรมเชิญชวนให้ผู้นำท้องถิ่นเข้ำร่วมพัฒนำสัมพันธ์ช่วงกำรฝึก แผนงำน
ส่งเสริมให้ครูและ นนร.ใช้ภำษำอังกฤษในกำรเรียนกำรสอน (5.2-26), (5.2.-27)
5. หน่ วยงำนต้น สัง กัด /หน่ วยงำนที่เ กี่ย วข้ อ งให้ก ำรสนับ สนุ นกำรพั ฒนำส่ ว นวิ ชำทหำร
โรงเรียน นำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำในส่วนที่ส่วนวิชำทหำร โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำไม่สำมำรถ
ดำเนินกำรให้สำเร็จได้เอง (1 คะแนน)
กำรดำเนินกำร
สวท.รร.จปร. ได้รับกำรสนับสนุนกำรพัฒนำจำก รร.จปร./หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรพัฒนำ
สวท.รร.จปร. ในส่ วนที่ สวท.รร.จปร.ไม่ สำมำรถดำเนินกำรได้สำเร็ จได้ เอง เช่ น งบประกั นคุณ ภำพ
กำรศึกษำ กำรสนับสนุนงบประมำณกองทุนพัฒนำเพื่อสนับสนุนงำนวิจัยและพัฒนำ ( 5.2- 28)
ผลกำรประเมิน
 ได้คะแนน 1 คะแนน
 ไม่ได้คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ได้คะแนนเท่ำกับ 5 คะแนน
หลักฐำนอ้ำงอิง
5.2-1 - รำยงำนประเมินตนเองประจำปีกำรศึกษำ 2560 ,2559, และ 2558
5.2-2 - ตำรำงข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร รร.จปร.ประจำปี 2560
5.2-3 - แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง สวท.รร.จปร.
5.2-4 - แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.
5.2-5 - กิจกรรมพัฒนำวัดสันติคีรี อ.ท่ำม่วง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
5.2-6 - กิจกรรมมอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้โรงเรียนหมู่บ้ำนเด็ก ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กำญจนบุรี
5.2-7 - กิจกรรมให้ควำมรู้แก่เยำวชนในกำรศึกษำ โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
5.2-8 - กำรพัฒนำพันธุ์ไม้
5.2-9 - กิจกรรมมอบสิ่งอุปโภคบริโภค ณ วัดพระบำทน้ำพุ อ.เมือง จ.ลพบุรี
5.2-10 - คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร. พ.ศ. ๒๕๖๑
5.2-11 - ส่งข้อมูลครูอำจำรย์ เพื่อกำหนดผู้ทรงคุณวุฒิเตรียมกำรประเมินกำรขอวิทยฐำนะ (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. ที่ ๐๔๖๐.๓.๑.๒/๓๖๑ ลง ๑๖ มี.ค. ๖๐
5.2-16 - ขออนุมัติออกคำสั่งฝึกภำคสนำมของ นนร. ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐
5.2-17 - เว็บไซด์ สวท.รร.จปร. (http://www.crma.ac.th/msdept/)
5.2-18 - กิจกรรมถวำยสังฆทำนและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดบำรุงธรรม ค่ำยอดิศร จ.สระบุรี
5.2-19 - รูปภำพหน้ำเพจระบบกำรจัดเก็บหลักฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
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5.2-20
5.2-21
5.2-22
5.2-23
5.2-24
5.2-25
5.2-26
5.2-27
5.2-28

- โครงกำรพัฒนำระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ สวท.รร.จปร.ปี 60
- ขอเชิญประชุมคณะกรรมกำรกำรศึกษำอัตลักษณ์ และควำมเป็นผู้นำของ นนร.
- สรุปผลกำร ทลป.กำรฝึกภำคสนำมของ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 4
- หน้ำเพจระบบฐำนข้อมูลเอกสำร สวท.รร.จปร.
(http://veel.crma.ac.th/RSS/QADocView/ShowQADocViewTable.aspx)
- รำยงำนผลกำรสอบประมวลควำมรู้ กำรฝึกศึกษำ นนร.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓
- รูป ระบบจัดเก็บเอกสำรภำยใน สวท.รร.จปร.
- กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
- กำรส่งเสริมให้ นนร.ใช้ภำษำอังกฤษ ด้วยกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงภำษำอังกฤษ
- โครงกำรพัฒนำ สวท.รร.จปร. (งบประมำณ กทพ.รร.จปร.)
สรุปผลกำรประเมินตนเองมำตรฐำนด้ำนที่ 5

ตัวบ่งชี้
5.1
5.2

ผลดำเนินกำร
ปฏิบัติได้ตำมตัวบ่งชี้
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภำพ

น้ำหนัก
5
5
10

คะแนนกำรประเมิน คะแนน x น้ำหนัก
4.29
21.45
5
25
46.45
46.45 ÷ 10 = 4.65
ดีมำก

กำรวิเครำะห์มำตรฐำนที่ 5
จุดแข็ง
1. ผู้บริหำรและคณำจำรย์มีควำมตระหนักในกำรดำเนินงำนภำยใต้มำตรฐำนคุณภำพ และ
ให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนเป็นอย่ำงดี
2. มีระบบสำรสนเทศภำยในที่ดี
จุดที่ควรพัฒนำ
- กำรจัดเก็บหลักฐำนอ้ำงอิงบนระบบจัดเก็บเอกสำรประกันคุณภำพ
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
- ควรมีกำรจัดเก็บหลักฐำนกำรปฏิบัติตลอดปีกำรศึกษำ

